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Cúirt Iniúchóirí na hEorpa
Is institiúid de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) í an Chúirt a bunaíodh sa bhliain 
1977 agus atá lonnaithe i Lucsamburg. Tá 28 gComhalta ag an gCúirt, duine 
ó gach Ballstát. Is iad na rialtais náisiúnta a ainmníonn na comhaltaí agus is 
í an Chomhairle, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, a cheapann iad. Áirítear 
náisiúnaigh as tíortha uile an Aontais i measc na 900 ball foirne. Tá idir saineolaithe 
cuntasaíochta, eacnamaíochta, riaracháin phoiblí agus dlí againn mar iniúchóirí.

Airgead an Aontais a leanúint
Féachaimid an gcuirtear chun feidhme i gceart na beartais sin a mhaoinítear trí 
bhuiséad an Aontais agus féachaimid an bhfuil luach ar airgead á fháil.

Iniúchóireachtaí airgeadais
 • féachaint an bhfuil cuntais bhliantúla an Aontais i gceart

Iniúchóireachtaí maidir le comhlíonadh
 • féachaint an gcomhlíonann ioncam agus caiteachas an Aontais na rialacha

Iniúchóireachtaí maidir le feidhmíocht
 • féachaint an bhfuil airgead an Aontais á chaitheamh ar bhealach cóir.

Ag seiceáil 

Cistí an AE 
ar fud an domhain



Bainistiú airgeadais an Aontais a fheabhsú
Féachaimid ar gach gné de chaiteachas an Aontais le féachaint an bhféadfadh 
sé bheith níos éifeachtaí agus an bhféadfaí luach níos fearr a fháil ar an airgead. 
Cuireann an Coimisiún Eorpach formhór mór ár gcuid moltaí chun feidhme agus 
cuirtear feabhas ar bhainistiú chistí an Aontais ar gach leibhéal. Cuidímid freisin 
le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle cinntí eolasacha a ghlacadh 
nuair a bhíonn dlí an Aontais á cheapadh agus nuair a bhíonn buiséad an Aontais 
á ghlacadh.

Cúraimí nua
Tugadh cumhachtaí nua don Aontas Eorpach chun dul i ngleic leis an ngéarchéim 
airgeadais agus eacnamaíochta. Mar thoradh air sin, táimid freagrach as gnéithe 
áirithe de na socruithe nua rialachais a iniúchadh, amhail ról an Bhainc Cheannais 
Eorpaigh i dtaca le maoirseacht a dhéanamh ar earnáil na baincéireachta sa limistéar 
euro. Is fúinne atá sé a mheas cé chomh maith is atá ag éirí leis na socruithe sin.

Iniúchóir an 
Aontais Eorpaigh



Cuntasacht maidir leis an leas atá á bhaint as 
cistí an AE
Cé gurb é an Coimisiún Eorpach, ag deireadh, atá freagrach as a chinntiú go bhfuil 
leas ceart á bhaint as buiséad an Aontais, is i gcomhpháirtíocht le húdaráis 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla san Aontas agus i dtíortha eile a chaitear tuairim 
is 90 % de.

Gach bliain déanaimid na mílte iniúchtaí ar fud an Aontais Eorpaigh agus thar lear, 
agus tugaimid cuairt ar dhaoine agus ar eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón 
Aontas.

Foilsímid ár dtuarascálacha iniúchóireachta i 23 theanga an Aontais ar eca.europa.eu.

Tá ról nach beag ag na tuarascálacha iniúchóireachta maidir le cur ar chumas 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maoirsiú éifeachtach daonlathach 
a dhéanamh ar obair an Choimisiúin: Cuntasacht AE go praiticiúil.

A mhéid a chuidímid le cuntasacht an AE

An Coimisiún
Eorpach tugann sé cuntas

ar bhainistiú airgeadais

áirithíonn siad go
ndéantar maoirsiú

daonlathach

déanann sí iniúchtaí
agus dréachtaíonn
sí tuarascálacha
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Buiséad an Aontais 
Eorpaigh a scrúdú

Tuarascáil bhliantúil

Gach bliain féachaimid an bhfuil cuntais an Aontais i gceart agus an 
gcloíonn idirbhearta ioncaim AE agus idirbhearta caiteachais an AE 
leis na rialacha. Tástálaimid tuairim is 1 200 íocaíocht ó bhuiséad an 
Aontais: tugaimid cuairteanna iniúchóireachta ar an iliomad daoine agus 
eagraíochtaí a fhaigheann an maoiniú sin agus déanaimid seiceálacha ar an 
láthair lena fheiceáil an bhfuil coinníollacha na híocaíochta á gcomhlíonadh 
nó nach bhfuil.

Tá cuntais an Aontais iontaofa, ach ní leantar na 
rialacha i gcónaí
Maidir le 2013, is é an t‑adhmad a bhaineamar as ár dtuarascáil bhliantúil

 • go bhfuil cuntais an Aontais i gceart agus

 • gur bailíodh ioncam an Aontais de réir na rialacha, ach

 • ó thaobh chaiteachais an Aontais de, b’fhacthas dúinn go ndearnadh an 
iomad earráidí lena rá go raibh sé “slán”.

Tá rátaí earráide éagsúla ann ó réimsí caiteachais go chéile. Léiríonn an obair 
a rinneamar gurb iad na réimsí is mó a ndéantar earráidí réimse an bheartais 
réigiúnaigh agus réimse na forbartha tuaithe ‑ a bhainistítear i gcomhpháirt 
le tíortha an Aontais.

Acmhainní 
nádúrtha 
40.48 %

Comhtháthú
33.89 %

Slándáil & Saorántacht 1.48 %

Riarachán 5.96 %

An Eoraip Domhanda 5.75 %

Iomaíochas 12.08 %

Eile 0.36 %

Caiteachas iomlán an Aontais 
do 2015

€145.3 billiún



Feidhmíocht an 
Aontais Eorpaigh 
a mheas

Tuarascáil speisialta: Iompar 

Caiteachas an AE ar thógáil bóithre

Sheiceálamar 24 thionscadal tógála bóthair sa Ghearmáin, sa Ghréig, sa Pholainn 
agus sa Spáinn a fuair maoiniú i bpáirt ón Aontas. Chosain na tionscadail sin os 
cionn € 3 billiún. Chuidigh formhór na mbóithre sin leis an am taistil agus leis an 
tsábháilteacht a fheabhsú.

Fuaireamar amach go raibh suas le 43 % de dhifríocht idir costas deiridh bóithre 
comhchosúla i dtíortha éagsúla. Ní fhéadfaí sin a mhíniú leis an difríocht i dtaca le 
tíreolaíocht áitiúil ná cúrsaí pá. Ar an meán, chosain na bóithre 23 % níos mó ná 
na réamh‑mheastacháin agus, tríd is tríd, bhíothas 9 mí déanach á gcríochnú. Ina 
theannta sin, ba mhinic gur lú an trácht a bhí ar na bóithre a críochnaíodh ná mar 
a tuaradh, rud a thug le fios go mb’fhéidir gur cheart cloí le 
roghanna níos saoire.

Mholamar an méid seo a leanas:

 • go leagfaí síos cuspóirí soiléire maidir le ham taistil, le 
buntáistí ó thaobh na sábháilteachta de agus le húsáid 
bóthair;

 • go mbeadh nasc idir maoiniú an Aontais agus teicnící 
cost‑éifeachtacha maidir le tógáil bóthair; agus

 • go mbeadh tionscadail tógála oscailte d’iomaitheoirí 
ar fud an Aontais.



Tuarascáil speisialta: Cúnamh forbraíochta 

 Cúnamh forbraíochta i ndiaidh an chreatha 
talún in Háítí

Sheiceálamar a éifeachtaí is a bhí tacaíocht an Aontais don athshlánú tar éis an 
chreatha talún i Háítí in 2010, nuair a maraíodh 230 000 duine agus nuair a fágadh 
1.3 mhilliún duine gan dídean. I measc an iliomad eagraíochtaí idirnáisiúnta a thug 
cúnamh, ba é an tAontas an deontóir ba mhó, le maoiniú de €1.23 billiún do chláir 
a thacaigh le tithíocht, le sláintíocht agus sláinteachas, le sláinte, le sábháilteacht 
bia agus le córais soláthair uisce. 

B’fhacthas dúinn, cé go raibh obair mhaith déanta ag an gCoimisiún Eorpach 
ó thaobh pleanála de, bhí moill ar fhormhór de chláir an Aontais agus níor éirigh le 
cuid acu ach dul chun cinn áirithe a dhéanamh. Bhí constaicí móra os comhair an 
Choimisiúin agus an cúnamh á bhainistiú aige i ngeall ar dhálaí athraitheacha agus 
ar dhrochriarachán náisiúnta.

Ainneoin an chúnaimh airgeadais uile a fuarthas agus ainneoin na fóirithinte 
idirnáisiúnta, bhí tuairim is 210 000 duine ag maireachtáil i bpubaill ag deireadh na 
bliana 2013.

Molaimid don Choimisiún:

 • feabhas a chur ar a inniúlacht bainistithe riosca agus ar a ullmhacht;

 • a áirithiú go mbeidh naisc éifeachtacha idir cabhair éigeandála, athshlánú 
agus comhar forbartha; agus

 • cistí an Aontais a chosaint ar dhiomailt agus ar an éilliú.



Cúirt Iniúchóirí na hEorpa
12, rue Alcide De Gasperi
L‑1615 Luxembourg
LUCSAMBURG
eca‑ info@eca.europa.eu
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