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Is éard atá sa doiciméad seo freagraí an Choimisiúin Eorpaigh ar bharúlacha a tugadh i dTuarascáil 

Speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, i gcomhréir le hAirteagal 259 den Rialachán Airgeadais 

agus tá sé le foilsiú in éineacht leis an Tuarascáil Speisialta.

https://op.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/formatPDF/source-86606884


 

2 

ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN (Míreanna I-XI) 

Freagraí an Choimisiúin:  

I-X: Is ábhar trasnaí é an rialtas digiteach a dtugtar aghaidh air leis an iliomad tionscnamh i 

roinnt seirbhísí de chuid an Choimisiúin Eorpaigh. 

Ceapadh Plean Gníomhaíochta 2016 go 2020 um Ríomhsheirbhísí Rialtais mar chatalaíoch chun 
iarrachtaí agus acmhainní nuachóirithe na hearnála poiblí a chomhordú i réimse na ríomhsheirbhísí 
rialtais agus chun cuidiú le comhordú a dhéanamh ar fhoinsí maoinithe agus ar bhearta tionlacain 
atá ar fáil do na Ballstáit trí chláir éagsúla de chuid an Aontais. Bunaíodh é mar ghealltanas ón 
gCoimisiún, mar sin ní leagtar síos leis ach sprioc-amanna le haghaidh gníomhaíochtaí de chuid an 
Choimisiúin. D’fhéadfadh na Ballstáit cur leis sin chun sprioc-amanna a leagtar síos in áiteanna eile 
a chomhlíonadh (e.g. Rialachán (AE) Uimh. 910/2014, Rialachán (AE) 2018/1724, Treoir (AE) 
2017/1132, Treoir (AE) 2019/1151. 

Níor sannadh buiséad do Phlean Gníomhaíochta 2016-2020 um Ríomhsheirbhísí Rialtais, dá bhrí 
sin, mar a thug CIE faoi deara, bhí cur chun cinn réiteach forbartha teoranta den chuid is mó do na 
gníomhaíochtaí a beartaíodh sna gníomhaíochtaí aonair agus do mhalartú dea-chleachtas idir na 
Ballstáit. Mar a mhol CIE, déanann an Coimisiún a dhícheall straitéis níos cuimsithí a fhorbairt chun 
ríomhsheirbhísí rialtais a chur chun cinn go héifeachtach. 

 

 

Leagadh síos sna pleananna um Ghníomhaíochta Ríomhsheirbhísí Rialtais an bunús le haghaidh 
gníomhaíochtaí amach anseo atá beartaithe ag an gCoimisiún a bhfuil sé i gceist aige an creat cur 
chun feidhme a neartú ina leith (mar a mhol CIE) chun na Ballstáit a ghríosú chun ríomhsheirbhísí 
rialtais a chur i gcrích. 

Faoin gConair i dtreo na Deacáide Digití (DDPP) (a comhaontaíodh go polaitiúil tar éis dheireadh na 
hiniúchta agus atá fós le glacadh go foirmiúil) neartófar an creat cur chun feidhme maidir le 
ríomhsheirbhísí rialtais agus an straitéis chun ríomhsheirbhísí rialtais a chur chun cinn araon, tríd an 
sásra faireacháin, tríd an gcreat comhair agus trí na tuarascálacha agus na moltaí chun aghaidh a 
thabhairt ar easnaimh atá leagtha amach in obair na mBallstát chun spriocanna na Deacáide Digití 
a bhaint amach.  

Cuirfear ríomhsheirbhísí rialtais chun cinn freisin leis an ngá atá ann le forbairt a dhéanamh ar 
threochláir agus conairí náisiúnta i dtreo na sprice a bhaint amach gur cheart na príomhsheirbhísí 
poiblí uile a bheith ar fáil ar líne faoi 2030 i gcomhar leis an sásra faireacháin ar leibhéal an 
Aontais faoin DDPP. 

Áirítear ar na príomhghníomhaíochtaí atá ar siúl faoi láthair agus a bheidh amach anseo obair an 
tSainghrúpa um Riarachán Poiblí agus um Rialachas, an t-athbhreithniú ar an Tagarmharc maidir le 
Ríomhsheirbhísí Rialtais, feabhas a chur ar an éiceachóras maidir le céannacht dhigiteach agus le 
seirbhísí iontaoibhe, tacú le soláthar inbhuanaithe seirbhísí digiteacha rialtais ar an leibhéal áitiúil, 
an togra chun comhar struchtúrach a chruthú maidir le hidir-inoibritheacht idir na Ballstáit agus an 
Coimisiún, an Rialachán maidir leis an Tairseach Aonair Dhigiteach a chur chun feidhme, agus 
tionscnaíocht nua i réimse dhlí na gcuideachtaí, (féach ríomhsheirbhísí rialtais | An Coimisiún 
Eorpach) 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_ga
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_ga
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VII. Measann an Coimisiún go bhfuil an Tagarmharc maidir le Ríomhsheirbhísí Rialtais oiriúnach 

chun leibhéal an tsoláthair seirbhísí poiblí sna Ballstáit a thomhas. Cé nár ceapadh an cleachtadh 
Tagarmhairc go sonrach chun faireachán a dhéanamh ar an bPlean Gníomhaíochta, measann an 
Coimisiún go gcumhdaíonn sé an plean toisc go ndéanann sé a phrionsabail a thomhas trína 
tháscairí. 

IX. Baineadh leas as sineirgí idir gníomhaíochtaí cur chun cinn faoi na córais cistiúcháin éagsúla 

(amhail clár ISA2), (e.g. trí stórtha coiteanna (JOINUP), feachtais (an Dúshlán Nuálaíochta Digití) 
agus imeachtaí (Comhdháil DIGITALL, ceardlanna coiteanna le linn Sheachtain Eorpach na Réigiún 
agus na gCathracha)). Bhí teorainn leis an gcomhordú mar gheall ar amlínte éagsúla, a suíomhanna 
eagrúcháin éagsúla agus toisc nach raibh buiséad ar leith ann le haghaidh an phlean 
gníomhaíochta um ríomhsheirbhísí rialtais. 

XI. Glacann an Coimisiún leis na moltaí uile.: Féach freagraí an Choimisiúin sa roinn moltaí. 

RÉAMHRÁ (Míreanna 1-13) 

Freagraí an Choimisiúin: 

4. Cuireann an Coimisiún i dtábhacht maidir le tionscnaimh bheartais agus cláir airgeadais a 

cinneadh tar éis dhul in éag an Phlean Gníomhaíochta um Ríomhsheirbhísí Rialtais amhail an 
Chonair i dtreo na Deacáide Digití agus an Ciste Téarnaimh agus 
Athléimneachta/NextGenerationEU, go gcuireann siad bunú seirbhísí poiblí digiteacha agus córas 
socraithe agus faireacháin spriocanna chun cinn, lenar cheart go mbeadh na Ballstáit in ann athrú 
céimneach a dhéanamh maidir le seirbhísí rialtais digiteacha a bhunú de réir phrionsabail agus an 
iliomaid gníomhaíochtaí Phlean Gníomhaíochta 2016-2020 um Ríomhsheirbhísí Rialtais. 

Cuireann an Coimisiún i dtábhacht go bhfuil togra maidir le hidir-inoibritheacht ar na bacáin - 
Straitéis an Aontais um Idir-inoibritheacht Rialtais, arb é is aidhm di rialachas comhroinnte a shocrú 
chun forbairt na hidir-inoibritheachta idir riaracháin phoiblí an Aontais a stiúradh (CWP 20221).  

RAON FEIDHME AGUS CUR CHUIGE AN INIÚCHTA 
(Míreanna 14-19)  

Gan aon fhreagra ón gCoimisiún.  

BARÚLACHA (Míreanna 20-85) 

Freagraí an Choimisiúin: 

Bosca  1 – Fís agus tosaíochtaí beartais an Phlean Gníomhaíochta 
                                                 
1 CWP 2022/Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach: resource.html (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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Féach an freagra ar mhír 27.  

25. Níorbh fhéidir leis an bPlean Gníomhaíochta 2016 go 2020 um Ríomhsheirbhísí Rialtais 

oibleagáidí nua a thabhairt isteach ar na Ballstáit agus níor beartaíodh an méid sin leis. Ceapadh é 
mar chatalaíoch (a ndearnadh tagairt dó i mír II ó CIE) chun iarrachtaí agus acmhainní nuachóirithe 
na hearnála poiblí a chomhordú i réimse na ríomhsheirbhísí rialtais agus chun cuidiú le comhordú a 
dhéanamh ar fhoinsí maoinithe agus ar bhearta tionlacain atá ar fáil do na Ballstáit trí chláir 
éagsúla de chuid an Aontais. 

27. Ós rud é gurbh éard a bhí sa phlean gníomhaíochta gealltanas ón gCoimisiún, áiríodh ann 

sprioc-amanna maidir le gníomhaíochtaí an Choimisiúin amháin, a bhféadfadh na Ballstáit tógáil 
orthu chun sprioc-amanna a leagadh síos in áiteanna eile a chomhlíonadh (e.g. Rialachán (AE) 
Uimh. 910/2014, Rialachán (AE) 2018/1724, Treoir (AE) 2017/1132, Treoir (AE) 2019/1151) 

Cé gur léir go raibh an plean gníomhaíochta féin faoi réir bosca ama (2016-2020), bhí sé 
beartaithe go gcuirfeadh sé le torthaí a théann i bhfad thar a fhráma ama féin agus go mbeadh 
tionchair ann dá bharr a bhfuil amlínte acu atá sonrach maidir leis na réimsí éagsúla a 
chumhdaítear agus a leagtar amach go minic sna gníomhartha dlíthiúla ábhartha. 

Bosca 4 - Spriocanna atá le baint amach chun seirbhísí poiblí a dhigitiú 

Féach an freagra ar mhír 30. 

30. Ó ghlac an Coimisiún a Thogra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle (COM(2021) 574 final/15.9.2021) lena mbunaítear an Clár Beartais 2030 ‘Conair i 
dtreo na Deacáide Digití’ (a comhaontaíodh go polaitiúil tar éis dheireadh an iniúchta agus atá fós 
le glacadh go foirmiúil): 

 Maidir le Sprioc (1), sainmhínítear ‘príomhsheirbhísí poiblí’ mar sheirbhísí fíor-riachtanacha a 
sholáthraíonn eintitis phoiblí do dhaoine nádúrtha le linn a mórimeachtaí saoil agus do 
dhaoine dlítheanacha le linn a saolré ghairmiúil. 

 tá foirmliú nua Sprioc 3 tagtha chun cinn: ‘Tá rochtain ag 100 % de shaoránaigh an Aontais 
ar mhodh ríomh-shainaitheantais shláin (eID) a aithnítear ar fud an Aontais, rud a 
chuireann ar chumas úsáideoirí smacht iomlán a bheith acu ar idirbhearta céannachta agus 
ar shonraí pearsanta comhroinnte’.  

Ba cheart leis sin aghaidh a thabhairt ar bharúil CIE. 

32. Féach an freagra ar mhír 40. 

34-36. Le cruinnithe rialta de Bhord Stiúrtha an Phlean Gníomhaíochta um Ríomhsheirbhísí 

Rialtais, cuireadh ardán ar fáil chun malartú a dhéanamh ar an dul chun cinn i ndáil le comhlíonadh 
an Phlean Gníomhaíochta agus chun an fhaisnéis ba dhéanaí faoi staid na himeartha a chur ar fáil.  

Rinne an Coimisiún faireachán ar aschur ghníomhaíochtaí an Choimisiúin. Ní dhearna sé faireachán 
cuimsitheach ar thorthaí ná ar thionchair an phlean gníomhaíochta, mar ba léir go mbainfí iad sin 
amach uaireanta lasmuigh d’amlíne an phlean gníomhaíochta. 

Ina theannta sin, mar a luaigh CIE i míreanna 72, 73 agus 75, cuireadh an Coimisiún ar an eolas 
maidir le dul chun cinn trí theagmháil rialta leis na Ballstáit i gcomhthéacs sainghrúpaí sonracha a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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cruthaíodh ar mhaithe leis an gcomhar agus leis an malartú (e.g. i Sainghrúpa SCE agus i gCoiste 
SCE, sa Ghrúpa Comhordaithe maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus sa sainghrúpa 
maidir le hIdir-inoibritheacht). 

Bosca 5 - Socruithe sonracha faireacháin le haghaidh an Chreata Eorpaigh 
Idir-inoibritheachta 

Fanfaidh Faireachlann an Chreata Náisiúnta Idir-Inoibritheachta (NIFO) i bhfeidhm le linn na 

tréimhse 2021-2027 mar cheann de na príomhtháscairí feidhmíochta (KPInna) le haghaidh an 

Chláir don Eoraip Dhigiteach agus an phríomhionstraim chun idir-inoibritheacht san Eoraip a 

thomhas. 

 

40, 41 agus 42. Mar atá luaite, is é an Tagarmharc maidir le Ríomhsheirbhísí Rialtais an 

ionstraim tomhais bhliantúil chun meastóireacht a dhéanamh ar infhaighteacht agus saintréithe 
ríomhsheirbhísí rialtais san Eoraip. Déantar anailís leis ar staid na himeartha maidir le soláthar 
seirbhísí poiblí digiteacha cuidíonn sé leis an gá atá le gníomhaíochtaí breise ar leibhéal an Aontais 
a shainaithint. Tá nasc idir na táscairí a thomhaistear agus na tosaíochtaí beartais a leagtar amach 
sna Pleananna Gníomhaíochta agus sna Dearbhuithe a shínigh na Ballstáit agus tagann na táscairí 
sin uathu. Measann an Coimisiún go bhfuil an Tagarmharc maidir le Ríomhsheirbhísí Rialtais 
oiriúnach chun leibhéal an tsoláthair seirbhísí poiblí sna Ballstáit a thomhas. Cé nár ceapadh an 
cleachtadh Tagarmhairc chun faireachán sonrach a dhéanamh ar an bPlean Gníomhaíochta, 
measann an Coimisiún go gcumhdaíonn sé an plean toisc go ndéanann sé a phrionsabail a 
thomhas trína tháscairí. 

43. Leanann an Coimisiún na treochtaí agus na riachtanais a thagann chun cinn maidir le soláthar 

seirbhísí poiblí digiteacha. Dá thoradh sin, an mhodheolaíocht ceaptha le bheith tugtha cothrom le 
dáta gach 3-4 bliana chun coinneáil suas leis an dul chun cinn. Ar an mbealach sin, is féidir leis an 
gCoimisiún comparáidí stairiúla a sholáthar i dtaca le tréimhsí 2 bhliain (bailítear na sonraí gach 2 
bhliain, mar sin tá fáil ar radharc iomlán na seirbhísí uile faoi gach imeacht saoil gach re bliain). 

I dtuarascáil 2021, agus tar éis an nuashonraithe is déanaí a dhéanamh ar an modheolaíocht, 
rinneadh na scóir le haghaidh 2 bhliain a chumasc de réir modhanna éagsúla. Tugadh an páipéar 
modha cothrom le dáta agus míníodh an cumasc sin sa tuarascáil. Ní raibh coigeartuithe indéanta, 
ós rud é gur cuireadh seirbhísí nua isteach, baineadh cuid acu, agus an tráth céanna, rinneadh 
roinnt ceisteanna maidir le seirbhísí éagsúla a thomhas a thabhairt cothrom le dáta/a bhaint/a chur 
isteach freisin. 

46. Cuireann an Coimisiún i dtábhacht go bhfanfaidh Faireachlann an Chreata Náisiúnta Idir-

Inoibritheachta (NIFO) i bhfeidhm le linn na tréimhse 2021-2027 mar an phríomhionstraim chun 
idir-inoibritheacht san Eoraip a thomhas agus mar cheann de na príomhtháscairí feidhmíochta le 
haghaidh an Chláir don Eoraip Dhigiteach freisin. 

48. Cuireann an Coimisiún i dtábhacht go bhfuil 100 % de na príomhsheirbhísí poiblí a sholáthar 

ar líne ar cheann de na spriocanna faoi dhigitiú na seirbhísí poiblí. 

Tá an sprioc sin roinnte in dhá fhosprioc faoin Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an tSochaí 
Dhigiteach (DESI): 

 Seirbhísí poiblí digiteacha do shaoránaigh 
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 Seirbhísí poiblí digiteacha do ghnólachtaí 

Tagann an dá tháscaire ó ríomhanna sonracha (infhaighteacht ar líne seirbhísí náisiúnta agus 
trasteorann do ghnólachtaí agus do shaoránaigh) faoi chleachtadh Chreat an Tagarmhairc maidir le 
Ríomhsheirbhísí Rialtais. Tá KPInna ar fáil ar líne: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735 

Bosca 7 - Cur chun feidhme moillithe na huirlise próiseála íocaíochta le 
haghaidh ghníomhaíochtaí 9 agus 10 

Ós rud é go bhfuil an fhaisnéis shainordaitheach uile a fhoilsíonn na Ballstáit tríd an IRI ar fáil saor 

in aisce, agus nach bhféadfaidh na Ballstáit táillí a ghearradh ach amháin ar fhaisnéis nó ar 

dhoiciméid a chuireann siad ar fáil go roghnach agus sa bhreis ar an tacar faisnéise sainordaithí sa 

chóras idirnaisc (cé nár léirigh aon Bhallstát go dtí seo go bhfuil aon rún aige sin a dhéanamh), 

measann an Coimisiún nach rómhór an tionchar atá ag easpa córais íocaíochta le haghaidh IRI. 

56. Ní chuirfear an tiachóg in ionad nóid eIDAS go huathoibríoch agus is dócha go leanfar d’úsáid 

a bhaint astu chun úsáid modhanna aitheantais náisiúnta thar theorainneacha a éascú. 

77. Chomhordaigh an Coimisiún na gníomhaíochtaí cur chun cinn a mhéid ab fhéidir, i bhfianaise 

na gcóras cistiúcháin éagsúil, éagsúlacht na ngníomhaíochtaí lena mbaineann agus na socruithe 
éagsúla amlíne agus eagraíochtúla a bhaineann leo. Áiríodh ina measc sin stórtha coiteanna 
(JOINUP), feachtais (an Dúshlán Nuálaíochta Digití) agus imeachtaí (Comhdháil DIGITALL, 
ceardlanna coiteanna le linn Sheachtain Eorpach na Réigiún agus na gCathracha)). Ós rud é nach 
raibh buiséad ar leith ann le haghaidh an phlean gníomhaíochta um ríomhsheirbhísí rialtais, bhí 
gach gníomhaíocht cur chun cinn nasctha le gníomhaíochtaí sonracha nó le cláir chistiúcháin. 

85. Rinne an Coimisiún a dhícheall tuiscint a fháil ar ghníomhaíochtaí na mBallstát chun réitigh 

ríomhsheirbhísí rialtais Eorpacha nó náisiúnta a chur chun cinn sa mhéid go bhfuair sé faisnéis 
maidir leis na nithe seo a leanas: 

 gníomhaíochtaí cur chun cinn a bhaineann le cur chun feidhme Bhonneagair Seirbhísí 
Digiteacha SCE, tríd an tuairisciú éigeantach a comhaontaíodh sna comhaontuithe deontais.  

 dea-chleachtais maidir le gníomhaíochtaí cur chun cinn trí thaithí agus dea-chleachtas a 
mhalartú ar Bhord Stiúrtha an Phlean Gníomhaíochta um Ríomhsheirbhísí Rialtais. 

CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ (Míreanna 86-98) 

Freagraí an Choimisiúin: 

86. Is mian leis an gCoimisiún a chur i dtábhacht gur chuir fócas an Phlean Gníomhaíochta um 

Ríomhsheirbhísí Rialtais ar ghníomhaíochtaí laistigh den Choimisiún teorainn lena thionchar maidir 
le cur chun feidhme agus glacadh réiteach ríomhsheirbhísí rialtais ag na Ballstáit a chothú go 
héifeachtach.  

Le déanaí, tá ionstraimí nua beartais tugtha isteach ag an gCoimisiún, lena mbaineann tionchar 
polaitiúil méadaithe (Conair i dtreo na Deacáide Digití, Compás Digiteach 2030) agus maoiniú atá 
méadaithe go mór. Dar leis an gCoimisiún, ba cheart go mbeifí in ann leis sin aidhmeanna an 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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phlean gníomhaíochta a bhaint amach san fhadtéarma. Tá sé beartaithe freisin go mbeidh 
socruithe diana maidir le spriocdhíriú agus faireachán leis na Ballstáit ina gcuid de na hionstraimí 
sin. 

88. Seo a leanas Airteagal 5(1) den Chonair i dtreo na Deacáide Digití (i ndréachtleagan na 

dlítheangeolaithe) a comhaontaíodh go polaitiúil: 

‘Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar dhul chun cinn an Aontais i dtreo na gcuspóirí ginearálta a 
leagtar amach in Airteagal 3 agus i dtreo na spriocanna digiteacha a leagtar amach in Airteagal 4. 
Chuige sin, braithfidh an Coimisiún ar DESI agus leagfaidh sé amach, trí bhíthin gníomh cur chun 
feidhme, KPInna le haghaidh gach sprice digití. Déanfar an gníomh cur chun feidhme sin a ghlacadh 
i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 23(2).’ 

Tá coinne ag an gCoimisiún an riosca a bhaineann le léirmhínithe éagsúla ag na Ballstáit a mhaolú 
trí KPInna soiléire a shainiú sna gníomhartha cur chun feidhme.  

89. Cuirfidh na táscairí nua leis na KPInna atá ann cheana agus a thuairiscítear leis an 

Tagarmharc Ríomhsheirbhísí Rialtais agus leis an Innéacs um an nGeilleagar Digiteach agus an 
tSochaí Dhigiteach, agus beifear in ann leo dlúthfhaireachán a dhéanamh ar spriocanna na ‘Conaire 
i dtreo na Deacáide Digití’ agus soláthróidh siad an comhthéacs is gá chun na forbairtí a thuiscint. 

93. Tá muinín ag an gCoimisiún go mbeidh sé ina thoradh ar an leasú ar an Rialachán eIDAS go 

mbeidh ag gach duine san Eoraip modhanna slána iontaofa aitheantais dhigiteach a nglactar leo 
go forleathan agus is féidir a úsáid ar fud an Aontais. 

Moladh 1 - An creat cur chun feidhme a neartú chun na 

Ballstáit a ghríosú chun ríomhsheirbhísí rialtais a chur i 

gcrích 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin: 

Tá bunús stuama ann cheana féin chun an moladh seo a chur chun feidhme. 

Thángthas ar chomhaontú polaitiúil maidir leis an DDPP i mí Iúil 2022; Ní mór do na Ballstáit 
treochláir náisiúnta a cheapadh agus obair a dhéanamh de réir conairí i dtreo na spriocanna; 
déanfar an dul chun cinn a mheas i dtuarascálacha bliantúla agus beidh sé d’aidhm ag moltaí 
sonracha aghaidh a thabhairt ar easnaimh. Ina theannta sin, bunaíodh Sainghrúpa nua de na 
Ballstáit chun an Tagarmharc Ríomhsheirbhísí Rialtais a athshainiú agus a chur chun feidhme i 
gcomhar idir an Coimisiún agus na Ballstáit agus chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i 
dtreo sprioc DDPP maidir le seirbhísí poiblí.  

Tá coinne ag an gCoimisiún go ndéanfaidh na Ballstáit a n-iarrachtaí a chomhordú go dlúth, agus 
leas iomlán á bhaint acu as na sásraí a sholáthraíonn an DDPP. 

95. Baineadh leas as sineirgí idir gníomhaíochtaí cur chun cinn faoi na córais cistiúcháin éagsúla 

(amhail clár ISA2), (e.g. trí stórtha coiteanna (JOINUP), feachtais (an Dúshlán Nuálaíochta Digití) 
agus imeachtaí (Comhdháil DIGITALL, ceardlanna coiteanna le linn Sheachtain Eorpach na Réigiún 
agus na gCathracha)). Bhí teorainn leis an gcomhordú mar gheall ar amlínte éagsúla, a suíomhanna 
eagrúcháin éagsúla agus toisc nach raibh buiséad ar leith ann le haghaidh an phlean 
gníomhaíochta um ríomhsheirbhísí rialtais. 
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97. Déanfar an fhor-rochtain le gnólachtaí agus le FBManna a athnuachan faoi chuimsiú an 

éiceachórais nua eID agus muiníne atá le bunú tar éis an togra le haghaidh Creat Eorpach um 
Chéannacht Dhigiteach.  

 

Moladh 2 - Straitéis chuimsitheach a fhorbairt chun 

ríomhsheirbhísí rialtais a chur chun cinn go héifeachtach 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin: 

Le Moil Nuálaíochta Digití agus Gorlann GovTech, a chistítear faoin gClár don Eoraip Dhigiteach, 
cuirfear dhá ionstraim thábhachtacha ar fáil chun réitigh theicniúla maidir le rialtas digiteach a 
chur chun cinn ar fud na hEorpa. Déanfaidh an Coimisiún imscrúdú ar an mbealach is fearr chun 
leas a bhaint as na deiseanna sin, agus feasacht mhéadaithe ar na réitigh atá ann cheana á 
saothrú aige an tráth céanna. 

Thairis sin, tá sé d’aidhm ag an togra atá ar na bacáin maidir le beartas neartaithe i dtaca le hidir-
inoibritheacht earnáil phoiblí an Aontais feabhas a chur ar ghlacadh réiteach idir-inoibritheach 
rialtais dhigitigh, trí fhorbairt agus tástáil chomhordaithe a spreagadh, agus trí infhaighteacht 
réiteach a bhfuil glacadh coitianta leo, agus rochtain orthu, a mhéadú. 
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