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De bhun Airteagal 287(1) agus (4) CFAE, Airteagal 258 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is 

infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) 
Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus 

Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) 
Uimh. 966/2012, agus Airteagal 43 de Rialachán (AE) 2018/1877 ón gComhairle an 

26 Samhain 2018 maidir leis an rialachán airgeadais is infheidhme maidir leis an 11ú Ciste 
Eorpach Forbraíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 2015/323 

ghlac Cúirt Iniúchóirí an Aontais Eorpaigh, ag na cruinnithe a bhí aici an 7 agus 14 Iúil 2022, a 
cuid  

TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA 
do bhliain airgeadais 2021  

Tá na tuarascálacha, in éineacht le freagraí ó na hinstitiúidí ar bharúlacha na Cúirte, seolta 
chuig na húdaráis atá freagrach as urscaoileadh a dheonú agus chuig na hinstitiúidí eile. 

Ba iad seo a leanas Comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí ag an am a glacadh na tuarascálacha 
seo: 

Klaus-Heiner LEHNE (Uachtarán), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, 

Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, Juhan PARTS, 
Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, 

Annemie TURTELBOOM, Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, 
Joëlle ELVINGER, Helga BERGER, Marek OPIOLA, Jorg Kristijan PETROVIČ 
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Réamhrá 
0.1. Is institiúid1 de chuid an Aontais Eorpaigh í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE), agus
is í an t-iniúchóir seachtrach neamhspleách d’airgeadas an Aontais í2. Sa cháil sin, 
gníomhaíonn muid mar chaomhnóir neamhspleách do leasanna airgeadais 
shaoránaigh uile an Aontais, go sonrach trí chabhrú le feabhas a chur ar bhainistiú 
airgeadais an Aontais. Is féidir tuilleadh faisnéise ar ár gcuid oibre a fháil inár 
dtuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí, inár dtuarascálacha speisialta, inár 
ndoiciméid athbhreithnithe agus inár dtuairimí ar dhlíthe AE nua nó nuashonraithe, nó 
ar chinntí eile a bhfuil impleachtaí bainistíochta airgeadais ag baint leo, agus tá gach 
ceann acu sin ar fáil ar ár suíomh gréasáin. 

0.2. Glacann Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Parlaimint na hEorpa buiséad
ginearálta AE gach bliain. I mí na Bealtaine 2020, ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh 
NextGenerationEU (NGEU), ar ionstraim shealadach í a bunaíodh mar fhreagairt ar 
thionchar socheacnamaíoch na paindéime COVID-19, agus maoinítear í trí bhannaí a 
eisiúint. Soláthraíonn NGEU cistiú don tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF)3 
arb ionann é agus 90 % de chistiú NGEU, chomh maith le cistiú do roinnt clár faoi 
cheannteidil CAI 2021–2027 a chaitear de réir rialacha atá sonrach don earnáil. 

0.3. Tá buiséad ginearálta an Aontais agus NGEU araon faoi réir an nóis imeachta
um urscaoileadh. Tríd an nós imeachta seo, agus ag gníomhú ar mholadh ón 
gComhairle, cinneann an Pharlaimint ar chomhlíon an Coimisiún Eorpach a ndualgais 
bhuiséadacha go sásúil. Soláthraíonn ár dtuarascáil bhliantúil, atá comhcheangailte 
lenár dtáirgí eile mar is iomchuí, an bonn don nós imeachta um urscaoileadh. Ar 
fhoilsiú na tuarascála bliantúla, cuirfimid ar aghaidh í chuig parlaimintí náisiúnta na 
mBallstát, chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle. 

1 Bunaíodh CIE mar institiúid le hAirteagal 13 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, ar a 
dtugtar Conradh Maastricht freisin. Mar sin féin, bunaíodh é den chéad uair le Conradh na 
Bruiséile in 1977, mar an comhlacht nua Comhphobail a bhí freagrach as an bhfeidhm 
iniúchóireachta seachtraí. 

2 Airteagail 285 go 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). 

3 Rialachán (AE) 2021/241 lena mbunaítear an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta. 
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0.4. Roinntear ár dtuarascáil bhliantúil 2021 arís eile ina dhá chuid ar leith. 
Baineann an chuid seo den tuarascáil le beachtas na gcuntas comhdhlúite AE agus 
dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart4. Baineann an chuid eile dár dtuarascáil le 
feidhmíocht bhuiséad an Aontais ag deireadh 20215. 

0.5. Is é an phríomhghné dár dtuarascáil bhliantúil ná an ráiteas dearbhaithe faoi 
bheachtas na gcuntas comhdhlúite AE agus dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart. 
Forlíontar an ráiteas sin le measúnú sonrach ar gach mór-réimse de chaiteachas 
buiséid AE. 

0.6. Seo é an struchtúr atá ar an gcuid seo dár dtuarascáil: 

— Caibidil 1 – an ráiteas dearbhaithe, achoimre ar thorthaí ár n-iniúchta ar 
bheachtas na gcuntas agus ar dhlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart, lena n-
áirítear faisnéis rialtachta an Choimisiúin agus achoimre ar ár gcur chuige 
iniúchóireachta; 

— Léiríonn caibidil 2 ár n-anailís ar bhainistiú buiséadach agus airgeadais; 

— Léiríonn caibidil 3 ár bhfionnachtana ar ioncam AE; 

— Léiríonn caibidlí 4-9 na torthaí dár scrúdaithe ar dhlíthiúlacht agus rialtacht na n-
idirbheart agus dár n-athbhreithniú ar thuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí ón gCoimisiún, gnéithe dá chórais rialaithe inmheánach agus 
comhaontaithe rialachais eile (faoi na ceannteidil den Chreat Airgeadais 
Ilbhliantúil (CAI) 2021-2027). 

— Den chéad uair, léiríonn caibidil 10 na torthaí dár n-obair ar dhlíthiúlacht agus 
rialtacht na n-idirbheart CAI, chomh maith lenár gcur chuige iniúchóireachta. 

0.7. Ós rud é nach bhfuil ráitis airgeadais ar leith ann do cheannteidil aonair CAI, ní 
chuimsítear tuairim iniúchóireachta sna conclúidí do gach caibidil. Ina ionad sin, 
déanann na caibidlí cur síos ar shaincheisteanna suntasacha a bhaineann go sonrach le 
gach ceannteideal CAI. 

                                                    
4 As seo amach i gcaibidlí 1-10, nuair a úsáideann muid an téarma ‘rialtacht’ is ionann an 

chiall atá aige agus ‘dlíthiúlacht agus rialtacht’. 

5 'Tuarascáil ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le feidhmíocht bhuiséad an Aontais 
Eorpaigh – Staid ag deireadh 2021'. 
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0.8. Is é an aidhm atá againn ná ár mbarúlacha a léiriú ar bhealach soiléir agus 
beacht. Ní féidir linn i gcónaí téarmaí a bhaineann go sonrach leis an Aontas Eorpach a 
sheachaint, ná téarmaí a bhaineann lena bheartas agus buiséad, le cuntasaíocht ná 
iniúchóireacht. Tá gluais foilsithe againn ar ár suíomh gréasáin le mínithe ar an gcuid is 
mó de na téarmaí sonracha sin. Tá na téarmaí atá sainmhínithe sa ghluais i gcló 
iodálach nuair a luaitear iad den chéad uair i ngach caibidil. 

0.9. Mar iniúchóir seachtrach, is orainne atá an fhreagracht ár gcinntí 
iniúchóireachta a thuairisciú agus teacht ar na conclúidí is gá d’fhonn measúnú 
neamhspleách agus neamhchlaonta a chur ar fáil maidir le beachtas na gcuntas AE, 
agus dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart.  

0.10. Léirítear freagra ón gCoimisiún in éineacht leis an tuarascáil seo (chomh 
maith le freagraí ó institiúidí agus comhlachtaí AE eile, i gcás inarb iomchuí). 
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Caibidil 1 

An ráiteas dearbhaithe agus faisnéis tacaíochta 

10



 

 

Ábhar 
Alt 
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agus OIPE 1.47.-1.53. 
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hiniúchóireachta 
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Ráiteas Dearbhaithe na Cúirte 
Iniúchóirí arna sholáthar do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle – Tuarascáil an iniúchóra 
neamhspleách 

Tuairim 

I. Tá iniúchóireacht déanta againn ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh, atá comhdhéanta de na ráitis 
airgeadais chomhdhlúite1 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme an 
bhuiséid2 don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2021, arna 
bhformheas ag an gCoimisiún an 28 Meitheamh 2022; 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, mar a 
cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

II. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh (AE) 
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí 
ábharthach, ar staid airgeadais an Aontais amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a 
chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid agus ar na hathruithe ar ghlansócmhainní 
don bhliain dar chríoch an dáta céanna, i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais 
agus le rialacha cuntasaíochta atá bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                      
1 Tá na ráitis airgeadais chomhdhlúite comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um 

fheidhmíocht airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na 
hathruithe ar ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha 
agus de nótaí míniúcháin eile (lena n-áirítear tuairisciú teascán). 

2 Tá nótaí míniúcháin sna tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid chomh maith. 
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Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais 

Ioncam 

Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim  

III. Is é ár dtuairim go bhfuil an t-ioncam is bonn leis na cuntais don bhliain dar 
chríoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Caiteachas 

IV. Le haghaidh 2021, tugaimid dhá thuairim ar leithligh maidir le dlíthiúlacht 
agus rialtacht an chaiteachais. Léiríonn sé seo an fíoras gur ionstraim shealadach 
atá sa tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) atá á tabhairt i gcrích agus á 
maoiniú ar shlí atá an-difriúil ó ghnáthchaiteachas an bhuiséid faoin gcreat 
airgeadais ilbhliantúil (CAI). 

Tuairim neamhfhabhrach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim 

V. Is é ár dtuairim, mar gheall ar shuntasacht an ábhair a bhfuil cur síos air faoi 
‘Bunús don tuairim neamhfhabhrach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht 
chaiteachas an bhuiséid’, go bhfuil difear ábharthach déanta ag earráid do 
chaiteachas an bhuiséid atá glactha sna cuntais don bhliain dar chríoch 
31 Nollaig 2021. 

Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht chaiteachas RRF 

VI. Is é ár dtuairim go bhfuil caiteachas RRF is bonn leis na cuntais don bhliain 
dar chríoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Bunús don tuairim 

VII. Tá ár n-iniúchóireacht déanta againn i gcomhréir le Caighdeáin Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (ISAnna) agus Cóid Eitice Chónaidhm Idirnáisiúnta na gCuntasóirí 
(IFAC) agus Caighdeáin Idirnáisiúnta na nUasfhoras Iniúchóireachta (ISSAInna) de 
chuid INTOSAI. Tá cur síos níos mionsonraithe ar ár bhfreagrachtaí faoi na 
caighdeáin agus na cóid sin sa roinn ‘Freagrachtaí an iniúchóra’ dár dtuarascáil. Sa 
roinn sin, tugaimid tuilleadh faisnéise faoin mbunús dár dtuairim maidir leis an 
ioncam (féach mír XXXV) agus maidir le caiteachas RRF (féach mír XXXVII). Tá na 
ceanglais maidir le neamhspleáchas agus ár n-oibleagáidí eiticiúla comhlíonta 
againn faoi Chód Eitice do Chuntasóirí Proifisiúnta de chuid Bhord na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta Eitice do Chuntasóirí. Creidimid go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta 
atá faighte againn leordhóthanach agus oiriúnach le bheith mar bhunús dár 
dtuairimí. 

14



 

 

Bunús don tuairim neamhfhabhrach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht 
chaiteachas an bhuiséid 

VIII. Is é an leibhéal earráide measta do chaiteachas an bhuiséid atá glactha sna 
cuntais don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 ná 3.0 %. Tá difear ábharthach 
déanta ag earráid do sciar substainteach den chaiteachas sin. Baineann sé sin go 
príomha le caiteachas bunaithe ar eisíocaíochtaí, ina bhfuil an leibhéal earráide 
measta ag 4.7 %. Mhéadaigh caiteachas den sórt sin go dtí €90.1 billiún in 2021, 
rud a sheasann do 63.2 % dár bpobal iniúchóireachta3. Dá bhrí sin, tá éifeachtaí na 
n-earráidí a d’aimsíomar ábharthach agus freisin forleatach i gcás an chaiteachais 
ar glacadh leis don bhliain. 

Príomhábhair iniúchóireachta 

Rinneamar measúnú ar an dliteanas maidir le pinsean agus sochair fostaithe eile 

IX. I gclár comhardaithe an Aontais, tá dliteanas maidir le pinsean agus sochair 
fostaithe eile de luach €122.5 billiún ann amhail ag deireadh 2021 (2020: 
€116.0 billiún), a sheasann do bheagnach an ceathrú cuid de na dliteanais iomlána 
do 2021 atá ag €496.4 billiún (2020: €313.5 billiún). 

X. Baineann formhór an dliteanais maidir le pinsean agus sochair fostaithe eile le 
Scéim Pinsin Oifigigh agus Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (PSEO), arb ionann 
é sin agus €109.7 billiún (2020: €100.7 billiún). Is éard atá sa dliteanas atá 
taifeadta sna cuntais ná meastachán den luach reatha atá ag íocaíochtaí a meastar 
a bheidh ar an Aontas a dhéanamh sa todhchaí chun a chuid oibleagáidí pinsin a 
shocrú. 

XI. Déantar na sochair a íoctar faoin scéim pinsin a chur chun dochair do 
bhuiséad an Aontais. Cé nach bhfuil ciste pinsin ar leith cruthaithe ag an Aontas 
chun costas na n-oibleagáidí pinsin sa todhchaí a chlúdach, tugann na Ballstáit, go 
comhpháirteach, ráthaíocht maidir le híoc na sochar agus rannchuidíonn oifigigh 
leis an tríú cuid de chostas maoinithe na scéime. Ríomhann Eurostat an dliteanas 
sin go bliantúil thar ceann oifigeach cuntasaíochta an Choimisiúin ag baint úsáid as 
paraiméadair amhail próifíl aoise agus ionchas saoil oifigigh an Aontais agus 
toimhdí i dtaobh coinníollacha eacnamaíocha sa todhchaí. Déanann comhairleoirí 
achtúireacha an Choimisiúin measúnú freisin ar na paraiméadair agus na toimhdí 
sin. 

XII. Is ann don mhéadú sa dliteanas pinsean in 2021 go príomha mar gheall ar 
laghdú sa ráta lascaine ainmniúil, a bhfuil tionchar imeartha ag rátaí úis domhanda 
air4. 
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XIII. Is é an dara cuid is mó den dliteanas maidir le pinsean agus sochair 
fostaithe eile ná dliteanas measta an Aontais i leith na Comhscéime Árachais 
Breoiteachta (JSIS), arbh fhiú €10.3 billiún é ag deireadh 2021 (2020: €12.9 billiún). 
Baineann an dliteanas seo le costais cúraim sláinte fhoireann an Aontais agus tá sé 
iníoctha i rith tréimhsí iar-ghníomhaíochta (glan ar a gcuid ranníocaíochtaí). 

XIV. Mar chuid dár n-iniúchóireacht, déanaimid measúnú ar na toimhdí 
achtúireacha a rinneadh do na scéimeanna sin agus ar an luacháil a bhí mar 
thoradh air sin. Bunaímid ár meastóireacht ar obair a rinne saineolaithe 
achtúireacha seachtracha, neamhspleácha. Seiceálaimid na sonraí bunúsacha is 
bun leis na ríomhanna, na paraiméadair achtúireacha agus ríomh an dliteanais. 
Scrúdaímid freisin cur i láthair na ndliteanas sa chlár comhardaithe comhdhlúite 
agus sna nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais chomhdhlúite. 

XV. Tagaimid ar an gconclúid go dtugann an meastachán don dliteanas 
foriomlán maidir le pinsean agus sochair fostaithe eile atá luaite sa chlár 
comhardaithe comhdhlúite léargas fíorcheart agus go bhfuil sé beacht.  

Rinneamar measúnú ar mheastacháin shuntasacha deiridh bliana a cuireadh i 
láthair sna cuntais 

XVI. Amhail ag deireadh 2021, ba é an luach measta a bhí ag speansais 
incháilithe tabhaithe a bhí dlite do thairbhithe ach nach raibh éilithe fós ná 
€129.9 billiún (2020: €107.8 billiún). Rinneadh na méideanna sin a thaifeadadh 
mar speansais fhabhraithe5. 

XVII. Baineann an méadú sa mheastachán sin go príomha le RRF, arb é sin an 
chuid lárnach de NextGenerationEU (NGEU) – an ionstraim shealadach téarnaimh 
atá ann chun cuidiú le caoi a chur ar an damáiste eacnamaíoch agus sóisialta 
láithreach atá déanta ag paindéim COVID-19. Is de réir próifíl tráthchodanna 
réamhshainithe suas go dtí 2026 a dhéantar íocaíochtaí leis na Ballstáit faoin 
tsaoráid seo. Amhail ag deireadh 2021, is €12.3 billiún a bhí sa chaiteachas a bhí 
fabhraithe faoi RRF. 

                                                      
3 Tugaimid tuilleadh faisnéise i míreanna 1.22-1.27 de Thuarascáil bhliantúil 2021 uainn. 

4 Cuntais bhliantúla AE 2021, nóta 2.9. 

5 Tá siad sin comhdhéanta de mhuirir fhabhraithe de €77.8 billiún ar thaobh an dliteanais den 
chlár comhardaithe agus, ar thaobh na sócmhainní, €52.1 billiún a laghdaíonn luach an 
réamh-mhaoinithe. 
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XVIII. Chun na meastacháin deiridh bliana sin a mheasúnú, scrúdaíomar an 
córas a bhí curtha ar bun ag an gCoimisiún le haghaidh na ríomhanna do 
scoithphointí chun a áirithiú go raibh sé ceart agus iomlán sna 
hardstiúrthóireachtaí ina dtabhaítear formhór na speansas. Le linn ár n-obair 
iniúchóireachta ar an sampla de shonraisc agus íocaíochtaí réamh-mhaoinithe, 
scrúdaíomar na ríomhanna ábhartha do scoithphointí chun aghaidh a thabhairt ar 
an riosca go mbeadh míráiteas i gceist leis na fabhruithe. Lorgaíomar soiléiriú ó 
sheirbhísí cuntasaíochta an Choimisiúin maidir leis an modheolaíocht ghinearálta 
chun na meastacháin sin a shuíomh. 

XIX. Tagaimid ar an gconclúid go dtugtar léargas fíorcheart sa chlár 
comhardaithe comhdhlúite ar an meastachán don mhéid foriomlán de mhuirir 
agus airleacain eile atá fabhraithe chuig na Ballstáit.  

Rinneamar athbhreithniú ar an tsócmhainn a gineadh de dhroim phróiseas 
tarraingt siar na Ríochta Aontaithe 

XX. Ar an 1 Feabhra 2020, scoir an Ríocht Aontaithe de bheith ina Bhallstát den 
Aontas Eorpach. Faoin gcomhaontú um tharraingt siar, gheall an Ríocht Aontaithe 
a bheith dílis dá cuid oibleagáidí airgeadais go léir faoi na CAInna roimhe sin a bhí 
ag éirí as í a bheith ina Ballstát den Aontas. I gcaitheamh na hidirthréimhse, a 
chríochnaigh an 31 Nollaig 2020, lean an Ríocht Aontaithe de bheith ag ranníoc le 
Buiséad an Aontais, agus de bheith ag tairbhiú den Bhuiséad sin, amhail is gur 
Bhallstát a bhí inti. 

XXI. I ndiaidh dheireadh na hidirthréimhse, bhí oibleagáidí frithpháirteacha eile 
ann, ar thaobh an Aontais agus ar thaobh na Ríochta Aontaithe, a bhí ina dtrúig le 
dliteanais agus infháltais áirithe don Aontas. Ní foláir na hoibleagáidí sin a léiriú i 
gcuntais bhliantúla an Aontais. Ba é meastachán an Choimisiúin, amhail ag dáta an 
chláir comhardaithe, ná gur léirigh cuntais an Aontais glansuim infhaighte dlite ón 
Ríocht Aontaithe de €41.8 billiún (2020: €47.5 billiún), a meastar go mbeidh 
€10.9 billiún de sin íoctha sna 12 mhí i ndiaidh an dáta tuairiscithe.  

XXII. Tá an sásra íocaíochta atá le cur i bhfeidhm maidir leis na hoibleagáidí 
frithpháirteacha faoin gcomhaontú um tharraingt siar leagtha amach in 
Airteagal 148 (“Íocaíochtaí tar éis 2020”) den chomhaontú. In 2021, is é 
€11.9 billiún a bhí sa mhéid a tuairiscíodh a bheith dlite ón Ríocht Aontaithe faoi 
Airteagal 136 agus Airteagail 140 go 147. Is é €6.8 billiún an méid a bhí i gceist leis 
na híocaíochtaí iomlána ón Ríocht Aontaithe in 2021. Bhí an t-iarmhéid ag 
deireadh na bliana, arb ionann é agus €5.1 billiún, iníoctha i gcúig thráthchuid 
mhíosúla chothroma ó Eanáir go Bealtaine 2022, na míonna sin san áireamh, i 
gcomhréir leis an sásra a leagtar amach in Airteagal 148 den chomhaontú um 
tharraingt siar. 
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XXIII.  Mar chuid dár ngnáthnósanna imeachta iniúchóireachta, bhí plé againn 
leis an gCoimisiún i dtaobh sceideal ama, chruinneas agus iomláine na sócmhainne 
atá aitheanta agus na híocaíochtaí atá déanta. Rinneamar athríomh ar na 
méideanna atá i gceist, rinneamar iad a réiteach leis na taifid bhunúsacha agus 
sheiceálamar cé chomh hiomchuí a bhí aon cheann de na toimhdí a úsáideadh. 

XXIV. Thángamar ar an gconclúid go dtugtar léargas fíorcheart sna cuntais 
bhliantúla chomhdhlúite ar an tsócmhainn iomlán atá aitheanta i ndáil leis an 
bpróiseas um tharraingt siar na Ríochta Aontaithe. 

Rinneamar measúnú ar an tionchar a bhí ag ionradh na Rúise ar an Úcráin ar na 
cuntais  

XXV. An 24 Feabhra 2022, rinne an Rúis ionradh ar an Úcráin. Ós rud é go 
dtugann an tAontas Eorpach cúnamh don Úcráin i bhfoirm iasachtaí agus deontas, 
rinneamar measúnú ar ríomhanna an Choimisiúin i dtaca leis an neamhchosaint 
ghaolmhar ar riosca airgeadais don Aontas, chomh maith leis an mbun leo sin, 
chun a áirithiú go raibh iarmhairtí an teagmhais shuntasaigh sin á léiriú go 
hiomchuí i gcuntais an Aontais. Rinneamar measúnú ar ríomhanna an Choimisiúin i 
gcomparáid lenár ríomhanna féin agus le sonraí atá ann ar an ábhar seo. 

XXVI. Thángamar ar an gconclúid go bhfuil sé iomchuí déileáil le hionradh na 
Rúise ar an Úcráin mar theagmhas neamhchoigeartúcháin i ndiaidh dháta an chláir 
chomhordaithe. Tá a thionchar foilsithe go hiomchuí agus tugtar léargas fíorcheart 
air sna cuntais bhliantúla chomhdhlúite. 

Rinneamar measúnú ar an tionchar a bhí ag bearta a bhain le COVID-19 ar na 
cuntais  

XXVII. Chuir paindéim COVID-19 as go mór do gheilleagair agus cistí poiblí na 
mBallstát. Chuir an Coimisiún Eorpach lear mór tacaíochta airgeadais i gcúrsaíocht 
chun earnálacha sláinte poiblí na mBallstát a threisiú agus chun an tionchar 
socheacnamaíoch a bhí ag an bpaindéim san Aontas a mhaolú. I measc na nithe a 
bhí i gceist leis an ngníomhaíocht, bhí siad seo a leanas: soláthairtí práinneacha 
leighis a chistiú; níos mó solúbthachta a thabhairt isteach ó thaobh úsáid a bhaint 
as tacaíocht airgeadais ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa; agus 
iasachtaí a thabhairt ar théarmaí fabhracha do na Ballstáit. Bhí éifeacht 
shuntasach ag na tionscnaimh sin ar na ráitis airgeadais. 

XXVIII. Mar chuid dár ngnáthnósanna imeachta iniúchóireachta, rinneamar 
iniúchóireacht ar na sócmhainní, dliteanais, ioncam agus speansais, lena n-áirítear 
iad sin a bhain le bearta a bhí déanta ag an gCoimisiún. Thángamar ar an gconclúid 
go dtugtar léargas fíorcheart orthu sin sna cuntais bhliantúla chomhdhlúite. 
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Ábhair eile 

XXIX. Tá an bhainistíocht freagrach as “faisnéis eile” a sholáthar. Cuimsíonn an 
téarma sin “Buaicphointí airgeadais na bliana”, ach ní chuimsíonn sé na cuntais 
chomhdhlúite ná ár dtuarascáil orthu sin. Ní chlúdaíonn ár dtuairim ar na cuntais 
bhliantúla an fhaisnéis eile sin, agus ní thugaimid conclúid dearbhaithe de chineál 
ar bith ina leith. Is í an fhreagracht atá orainn i dtaca leis an iniúchóireacht ar na 
cuntais chomhdhlúite ná an fhaisnéis eile a léamh, agus a bhreithniú an bhfuil sí 
sin ar neamhréir go hábharthach leis na cuntais chomhdhlúite nó leis an eolas atá 
faighte againn le linn na hiniúchóireachta, nó an dealraitheach ar aon slí eile go 
bhfuil míráiteas ábharthach san fhaisnéis eile sin. Má thagaimid ar an gconclúid go 
bhfuil míráiteas ábharthach san fhaisnéis eile, tá orainn é sin a thuairisciú dá réir. 
Níl aon rud le tuairisciú againn ina leith seo. 

Freagrachtaí na bainistíochta 

XXX. I gcomhréir le hAirteagail 310 go 325 CFAE agus leis an Rialachán 
Airgeadais, is í an bhainistíocht atá freagrach as cuntais chomhdhlúite an Aontais a 
ullmhú agus a chur i láthair bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don earnáil 
phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo, agus is iad atá freagrach as 
dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leo. Áirítear ar an bhfreagracht sin 
rialú inmheánach a cheapadh, a chur chun feidhme agus a chothabháil, ar córas 
rialaithe é a bhaineann le hullmhú agus le cur i láthair ráiteas airgeadais atá saor ó 
mhíráiteas ábharthach, bídís sin ann mar gheall ar chalaois nó mar gheall ar 
earráid. Tá an bhainistíocht freagrach freisin as a áirithiú go bhfuil na 
gníomhaíochtaí, na hidirbhearta airgeadais agus an fhaisnéis a léirítear sna ráitis 
airgeadais ag comhlíonadh na n-údarás (dlíthe, rialacháin, prionsabail, rialacha 
agus caighdeáin) a rialaíonn iad. Is é an Coimisiún atá freagrach ar deireadh as 
dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun le cuntais an Aontais 
(Airteagal 317 CFAE). 

XXXI. Agus na cuntais chomhdhlúite á n-ullmhú, tá an bhainistíocht freagrach 
as measúnú a dhéanamh ar chumas an Aontais leanúint ar aghaidh mar ghnóthas 
reatha, aon ábhair ábhartha a fhoilsiú agus úsáid a bhaint as bonn cuntasaíochta 
an ghnóthais reatha, ach amháin i gcás ina bhfuil sé i gceist aici an t-eintiteas a 
leachtú nó scor d’oibríochtaí, nó mura bhfuil aon rogha réalaíoch eile aici ach é sin 
a dhéanamh. 

XXXII. Is é an Coimisiún atá freagrach as formhaoirseacht a dhéanamh ar 
phróiseas tuairiscithe airgeadais an Aontais. 
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XXXIII. Faoin Rialachán Airgeadais (Teideal XIII), ní foláir d’oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin cuntais chomhdhlúite an Aontais a thabhairt ar aird 
le haghaidh a n-iniúchta, mar chuntais shealadacha ar dtús faoin 31 Márta sa 
bhliain dar gcionn agus mar chuntais chríochnaitheacha faoin 31 Iúil. Ba cheart go 
dtabharfadh na cuntais shealadacha léargas fíorcheart ar staid airgeadais an 
Aontais. Tá sé ríthábhachtach, dá bhrí sin, go mbeadh gach mír de na cuntais 
shealadacha curtha i láthair mar ríomhanna críochnaitheacha, le go mbeimis in 
ann ár dtasc a dhéanamh i gcomhréir le (Teideal XIII) den Rialachán Airgeadais faoi 
na sprioc-amanna atá tugtha. Is iondúil gur ag éirí as barúlacha sin againne amháin 
a dhéanfaí aon athruithe ar na cuntais shealadacha a bheadh le cur isteach sna 
cuntais chríochnaitheacha. 

Freagrachtaí an iniúchóra maidir leis an iniúchadh ar na cuntais chomhdhlúite 
agus na hidirbhearta is bun leo 

XXXIV. Is iad ár gcuspóirí ná dearbhú réasúnach a fháil maidir le cibé an bhfuil 
nó nach bhfuil cuntais chomhdhlúite an Aontais saor ó mhíráiteas ábharthach agus 
an bhfuil nó nach bhfuil na hidirbhearta is bun leo dlíthiúil agus rialta, agus, ar 
bhonn ár n-iniúchta, ráiteas dearbhaithe a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle maidir le beachtas na gcuntas agus dlíthiúlacht agus rialtacht 
na n-idirbheart is bun leo. Is leibhéal ard dearbhaithe é dearbhú réasúnta, ach ní 
ráthaítear leis go cinnte go bhfuil gach míráiteas nó neamhchomhlíonadh 
ábharthach a d’fhéadfadh a bheith ann braite san iniúchadh. D’fhéadfadh sé go n-
eascróidís as calaois nó earráid agus meastar gur ábhar ábharthach iad más rud é, 
ina n-aonar nó sa chomhiomlán, go bhféadfaí a bheith ag súil leis go réasúnach go 
mbeadh tionchar acu ar aon chinneadh eacnamaíoch a dhéantar ar bhonn na 
gcuntas comhdhlúite sin. 

XXXV. I gcás an ioncaim, is é atá mar thúsphointe dár scrúdú ar CBL agus ar 
acmhainní dílse bunaithe ar OIN ná na comhiomláin mhaicreacnamaíocha ar a 
bhfuil siad ríofa, agus déantar measúnú ar chórais an Choimisiúin chun iad sin a 
phróiseáil suas go dtí an pointe ag a mbíonn ranníocaíochtaí na mBallstát faighte 
agus taifeadta sna cuntais chomhdhlúite. I gcás acmhainní dílse traidisiúnta, 
scrúdaímid cuntais na n-údarás custaim agus déanaimid anailís ar shreabh na 
ndleachtanna suas go dtí an pointe ag a bhfaigheann an Coimisiún iad agus a 
ndéanann sé iad a thaifeadadh. Tá an baol ann nach ndéanann allmhaireoirí 
dleachtanna custaim a dhearbhú do na húdaráis chustaim náisiúnta, nó go 
ndéanann siad iad a dhearbhú go mícheart. Dá bhrí sin, beidh na dleachtanna 
allmhairithe a bhailítear go hiarbhír gann ar an méid ba cheart a bhailiú go 
teoiriciúil. Tugtar “an bhearna chustaim” ar an difríocht sin. Na méideanna sin a 
dhéantar a imghabháil amhlaidh, níl siad sin áirithe i gcórais chuntasaíochta ADT 
na mBallstát agus ní thagann siad faoin scóip dár dtuairim iniúchóireachta ar an 
ioncam. 
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XXXVI. I gcás an chaiteachais, scrúdaímid idirbhearta íocaíochta a luaithe atá 
caiteachas tabhaithe, taifeadta agus glactha. Clúdaíonn an scrúdú seo gach 
catagóir íocaíochtaí ag an bpointe a ndéantar iad, seachas airleacain. Scrúdaímid 
réamhíocaíochtaí a luaithe atá fianaise curtha ar fáil ag faighteoir na gcistí ar a 
gceartúsáid agus a luaithe atá an fhianaise sin glactha ag an institiúid nó ag an 
gcomhlacht tríd an réamhíocaíocht a imréiteach, rud a bhféadfadh sé nach 
dtarlódh sé go dtí bliain éigin ina dhiaidh sin. 

XXXVII. I mbliana, den chéad uair, scrúdaíomar caiteachas RRF. Murab 
ionann agus an cás le caiteachas buiséadach eile, atá bunaithe ar athchistiú na 
gcostas agus/nó coinníollacha a chomhlíonadh, is é atá mar choinníoll don 
íocaíocht faoin RRF ná garspriocanna nó spriocanna réamhshainithe a bheith 
bainte amach go sásúil. Scrúdaíomar, dá bhrí sin, an raibh fianaise leordhóthanach 
agus iomchuí bailithe ag an gCoimisiún chun tacú lena mheasúnú ar an gcoinníoll sin. 
Ní cuid den mheasúnú seo é a sheiceáil an raibh rialacha eile AE agus náisiúnta á 
gcomhlíonadh. 

XXXVIII. Feidhmímid ár mbreithiúnas gairmiúil agus bíonn aird chuí againn ar 
an sceipteachas gairmiúil i rith an iniúchta. Déanaimid an méid seo a leanas freisin: 

(a) Sainaithnímid agus measúnaímid na rioscaí a ghabhann le míráiteas 
ábharthach a bheith sna cuntais chomhdhlúite agus na rioscaí go bhfuil 
neamh-chomhlíonadh ábharthach ó thaobh cheanglais dhlí an Aontais i gceist 
sna hidirbhearta is bun leis na cuntais, bídís sin ann mar gheall ar chalaois nó 
mar gheall ar earráid. Déanaimid nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh agus a chur i gcrích atá sofhreagartha do na rioscaí sin agus 
faighimid fianaise iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le bheith 
mar bhunús dár dtuairim. Tá cásanna de mhíráiteas ábharthach nó neamh-
chomhlíonadh a éiríonn as calaois níos deacra le brath ná na cásanna sin a 
éiríonn as earráidí, mar go bhféadfadh camastaíl, brionnú, 
neamhghníomhartha intinneacha, nó dífheidhmiú an rialaithe inmheánaigh a 
bheith i gceist le calaois. Dá thoradh sin, is mó an baol atá ann nach féidir 
cásanna den sórt sin a bhrath. 

(b) Faighimid tuiscint ar an rialú inmheánach a bhaineann leis an iniúchadh, chun 
nósanna imeachta iniúchóireachta oiriúnacha a dhearadh, ach ní chun tuairim 
a thabhairt ar éifeachtacht an rialaithe inmheánaigh sin. 

(c) Déanaimid measúnú ar oiriúnacht na mbeartas cuntasaíochta a úsáideann an 
bhainistíocht agus ar réasúnacht mheastacháin cuntasaíochta agus foilsithe 
gaolmhara eile na bainistíochta. 

(d) Tagaimid ar chonclúidí maidir lena oiriúnaí atá an úsáid a bhaineann an 
bhainistíocht as bonn cuntasaíochta an ghnóthais reatha agus, bunaithe ar an 
bhfianaise iniúchóireachta a fhaightear, an bhfuil éiginnteacht ábharthach 
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ann mar gheall ar theagmhais nó coinníollacha a d’fhéadfadh amhras 
suntasach a chaitheamh ar chumas an eintitis leanúint ar aghaidh mar 
ghnóthas reatha. Má thagaimid ar an gconclúid go bhfuil éiginnteacht 
ábharthach den chineál sin ann, ní mór dúinn aird a tharraingt inár 
dtuarascáil ar na foilsithe gaolmhara sna cuntais chomhdhlúite nó, mura leor 
na foilsithe sin, bíonn orainn ár dtuairim a mhodhnú. Tá ár gconclúidí 
bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas suas go dtí dáta na 
tuarascála uainn. D’fhéadfadh teagmhais nó dálaí amach anseo a bheith ina 
gcúis leis an eintiteas scor de bheith ina ghnóthas reatha, áfach. 

(e) Déanaimid meastóireacht ar léiriú, struchtúr agus inneachar foriomlán na 
gcuntas comhdhlúite, lena n-áirítear gach foilsiú, agus déanaimid measúnú 
féachaint an dtugann na cuntais chomhdhlúite léargas fíorcheart ar na 
hidirbhearta agus teagmhais is bun leo. 

(f) Faighimid fianaise iniúchóireachta, atá leordhóthanach agus iomchuí, i ndáil 
le faisnéis airgeadais i dtaobh na n-eintiteas atá clúdaithe ag raon feidhme 
comhdhlúthaithe an Aontais chun tuairim a thabhairt maidir leis na cuntais 
chomhdhlúite agus maidir leis na hidirbhearta is bun leo. Táimid freagrach as 
an iniúchadh a stiúradh, a mhaoirsiú agus a dhéanamh, agus is sinne amháin 
atá freagrach as ár dtuairim iniúchóireachta. 

XXXIX. I measc nithe eile, cuirimid an bhainistíocht ar an eolas faoin scóip 
agus an sceideal ama atá beartaithe don iniúchadh agus faoi fhionnachtana 
iniúchóireachta suntasacha, lena n-áirítear fionnachtana i dtaobh aon easnamh 
suntasach sa rialú inmheánach. 

XL. Maidir leis na hábhair a pléadh leis an gCoimisiún agus le heintitis eile faoi 
iniúchóireacht, déanaimid amach cad iad na cinn is suntasaí san iniúchadh ar na 
cuntais chomhdhlúite agus arb iad, dá bhrí sin, na príomhábhair iniúchóireachta 
don tréimhse reatha iad. Déanaimid cur síos ar na hábhair sin sa tuarascáil mura 
rud é go gcuireann dlí nó rialachán cosc ar fhoilsiú poiblí nó go ndéanaimid 
cinneadh, faoi mar a tharlaíonn i gcúinsí an-annamh, nár cheart ábhar a chur in iúl 
inár dtuarascáil toisc go bhféadfaí a bheith ag dréim go réasúnta leis gur mhó na 
hiarmhairtí díobhálacha a bheadh ann dá ndéanfaí amhlaidh ná aon tairbhe do 
leas an phobail a leanfadh as. 

14 Iúil 2022 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Uachtarán 

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Lucsamburg 
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Réamhrá 

Ról Chúirt Iniúchóirí na hEorpa 

1.1. Is muidne iniúchóir neamhspleách an Aontais Eorpaigh. I gcomhréir leis an 
gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)6, déanaimid an méid seo a leanas: 

(a) ár dtuairim i dtaobh chuntais AE a thabhairt; 

(b) a sheiceáil an bhfuil buiséad an Aontais in úsáid i gcomhréir leis na dlíthe agus 
rialacháin is infheidhme; 

(c) tuairisciú an bhfuil caiteachas an Aontais barainneach, éifeachtúil agus 
éifeachtach7; agus 

(d) comhairle a thabhairt i dtaobh reachtaíocht atá beartaithe agus a bhfuil tionchar 
aici ar bhainistiú airgeadais chistí an Aontais nó ar ghnéithe gaolmhara. 

1.2. Comhlíonann ár n-obair don ráiteas dearbhaithe (atá mínithe in 
Iarscríbhinn 1.1) an chéad cheann agus an dara ceann de na cuspóirí sin. Tá gnéithe 
feidhmíochta de chur chun feidhme an bhuiséid (barainneacht, éifeachtúlacht agus 
éifeachtacht an chaiteachais) á gcur i láthair againn i gcuid ar leithligh dár dtuarascáil 
bhliantúil8. Á dtógáil sin in éineacht, cuireann ár n-obair iniúchóireachta go mór freisin 
lenár dtuairimí i dtaobh reachtaíocht atá beartaithe. 

1.3. Sa chaibidil seo den tuarascáil bhliantúil: 

(a) tugtar an cúlra dár ráiteas dearbhaithe agus tugtar forléargas ar ár 
bhfionnachtana agus conclúidí maidir le beachtas na gcuntas agus maidir le 
rialtacht na n-idirbheart is bun leo, lena n-áirítear an fhaisnéis maidir le rialtacht 
ón gCoimisiún: 

                                                      
6 Airteagail 285 go 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). 

7 I gcomhréir le prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais. 

8 Tuairiscímid ar na gnéithe sin sa “Tuarascáil ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le 
feidhmíocht bhuiséad an Aontais Eorpaigh – Stádas ag deireadh 2021” agus inár 
dtuarascálacha speisialta a bhaineann le feidhmíocht. 
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(b) tugtar faisnéis faoin gcaoi ar thuairiscíomar cásanna de chalaois amhrasta don 
Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus d’Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) agus tugtar faisnéis faoinár n-iniúchtaí ar ghníomhaíocht an 
Aontais chun calaois a chomhrac; 

(c) tugtar achoimre ar ár gcur chuige i leith na hiniúchóireachta (féach 
Iarscríbhinn 1.1). 

1.4. In 2021, chlúdaigh ár n-obair freisin an t-aon íocaíocht amháin a rinneadh as 
RRF; íocaíocht a rinneadh leis an Spáinn9. Is é RRF an phríomh-chomhchuid de 
phacáiste NGEU10, a bhfuil sé mar aidhm leis tacú leis an téarnamh ó thionchar 
phaindéim COVID-19. Is iad torthaí na hoibre sin atá mar bhunús do Thuairim 2021 
uainn maidir le rialtacht chaiteachas RRF. Is ionstraim shealadach atá in RRF a tugadh i 
gcrích agus a maoiníodh ar shlí atá difriúil ó bhonn ó chaiteachas buiséid faoi na 
CAInna. Dá bhrí sin, chinneamar caibidil ar leithligh (Caibidil 10) a bheith againn do 
chaiteachas RRF, ina gcuirtear i láthair ár gcur chuige i leith na hiniúchóireachta, an 
cúlra dár gcuid oibre agus forléargas ar ár bhfionnachtana agus conclúidí. Dá réir sin, 
níl RRF clúdaithe i gCaibidil 1, mar a bhfuiltear ag díriú isteach go huile agus go hiomlán 
ar chaiteachas ó bhuiséad an Aontais faoi Cheannteidil 1 go 7 de CAI.  

1.5. Tá srianta taistil agus sláinte poiblí COVID-19 fós ag cur srian ar ár gcumas 
seiceálacha ar an bhfód a dhéanamh, doiciméid bhunaidh a fháil, agallamh duine le 
duine a chur ar dhaoine atá ag obair don eintiteas faoi iniúchóireacht agus a fhíorú go 
bhfuil aschuir a fuair maoiniú ón Aontas ann go fisiciúil. Dá bhrí sin, leanamar de bheith 
ag oiriúnú don staid sin agus athrú ó bhonn a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuilimid ag 
obair, tríd an gcuid is mó dár gcuid oibre a dhéanamh trí athbhreithnithe deisce agus 
agallamh a chur go cianda ar eintitis faoi iniúchóireacht. Ciallaíonn an easpa 
seiceálacha ar an bhfód gur ann fós do riosca braite11 méadaithe12; mar sin féin, 
measaimid gur chuir an fhianaise a fuaireamar ónár n-eintitis faoi iniúchóireacht ar ár 
gcumas ár gcuid oibre a thabhairt chun críche agus teacht ar chonclúidí ina taobh. 

                                                      
9 Rialachán (AE) 2021/241 lena mbunaítear RRF. 

10 Rialachán (AE) 2020/2094 ón gComhairle lena mbunaítear Ionstraim Théarnaimh de chuid 
an Aontais Eorpaigh chun tacú leis an téarnamh i ndiaidh ghéarchéim COVID-19. 

11 Is éard is riosca braite ann ná an riosca nach mbraithfeadh an t-iniúchóir diallas nach bhfuil 
ceartaithe ag rialuithe inmheánacha an eintitis. 

12 Mír 1.4 de Thuarascáil bhliantúil 2020 uainn. 
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Is uirlis éifeachtach é caiteachas an Aontais chun cuspóirí 
beartais a bhaint amach 

1.6. Is uirlis thábhachtach é caiteachas an Aontais chun cuspóirí beartais a bhaint 
amach, ach ní hé sin an t-aon uirlis atá ann. I measc na mbeart tábhachtach eile atá 
ann, tá úsáid a bhaint as reachtaíocht agus as ceart na saorghluaiseachta earraí, 
seirbhísí, caipitil agus daoine ar fud an Aontais. In 2021, b’ionann an caiteachas poiblí 
iomlán sna Ballstáit (€7 459 mbilliún) agus 53 % dá n-ollioncam náisiúnta 
(€14 069 mbilliún). B’ionann an caiteachas as buiséad an Aontais13 agus €181.5 billiún, 
a sheasann do 2.4 % den chaiteachas poiblí iomlán sna Ballstáit agus 1.3 % dá n-
ollioncam náisiúnta (féach Fíor 1.1). Nuair a chuirtear san áireamh na híocaíochtaí 
breise ó ioncam sannta do dheontais RRF i.e. €46.5 billiún, is é €228.0 billiún a bhí ar 
an iomlán sna híocaíochtaí in 202114. 

                                                      
13 Clúdaíonn “caiteachas buiséid AE” cistiú ó NGEU le haghaidh roinnt clár éagsúla faoi 

cheannteidil CAI 2021-2027, a chaitear de réir rialacha atá sonrach don earnáil. Tá 
caiteachas RRF eisiata as sin, áfach, mar nach cuid é de bhuiséad AE de réir mar atá sé 
glactha ach go maoinítear é trí bhannaí a eisiúint. 

14 Cuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh do 2021, tuarascálacha ar an gcur 
chun feidhme buiséadach agus nótaí míniúcháin, 6.3 de CAI: Cur chun feidhme 
leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí. 
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Fíor 1.1 – Caiteachas bhuiséad AE 2021 agus an caiteachas poiblí mar 
sciar den ollioncam náisiúnta (OIN) 

 
Foinse: 
OIN AE-27: Cuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh do 2021 – Iarscríbhinn A – Ioncam 
Caiteachas poiblí AE 27: Bunachar sonraí Eurostat – Ioncam, caiteachas agus príomh-chomhiomláin 
rialtais; Sonraí bainte anuas an 25.04.2022; 
Caiteachas as buiséad AE: An Coimisiún Eorpach – Cuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh 
do 2021. 

1.7. Déantar cistí AE a íoc amach le tairbhithe trí íocaíochtaí aonair/tráthchodanna 
bliantúla nó trí shraith íocaíochtaí laistigh de scéimeanna caiteachais ilbhliantúla. Bhí 
íocaíochtaí as buiséad an Aontais do 2021 comhdhéanta de €144.4 billiún in íocaíochtaí 
aonair, eatramhacha nó deiridh, móide €37.1 billiún i réamh-mhaoiniú. Mar a léiríonn 
Fíor 1.2, is iad na réimsí a fuair na sciartha is mó de bhuiséad an Aontais ná 
“Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna” agus “Acmhainní Nádúrtha agus an 
Comhshaol”, agus ina dhiaidh sin aniar bhí “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus 
Inneachar Digiteach”. 

100 %
Ollioncam Náisiúnta AE 27  
€14 069 mbilliún

53.0 %
Caiteachas poiblí AE 27
€7 459 mbilliún

1.3 %
Caiteachas as buiséad AE
€181.5 billiún
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Fíor 1.2 – Caiteachas as buiséad an Aontais do 2021 de réir an 
cheannteidil sa chreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) 

 
Foinse: CIE. 

Slándáil agus Cosaint
0.7 (0.4 %)

An Riarachán Poiblí Eorpach 
10.7 (5.9 %)

Ionstraimí speisialta
1.3 (0.7 %)

Imirce agus Bainistiú 
Teorainneacha

2.5 (1.4 %)  

Comhtháthú, 
Athléimneacht agus 

Luachanna
80.1 (44.1 %)

Acmhainní Nádúrtha 
agus an Comhshaol
56.8 (31.3 %)

An Chomharsanacht agus an Domhan
10.9 (6.0 %)

An Margadh Aonair, 
Nuálaíocht agus Inneachar 
Digiteach 
18.5 (10.2 %)

CAI 1 (Caibidil 4) An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach
CAI 2 (Caibidil 5) Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna 
CAI 3 (Caibidil 6) Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol
CAI 4 (Caibidil 7) Imirce agus Bainistiú Teorainneacha
CAI 5 (Caibidil 7) Slándáil agus Cosaint
CAI 6 (Caibidil 8) An Chomharsanacht agus an Domhan
CAI 7 (Caibidil 9) An Riarachán Poiblí Eorpach
Ionstraimí speisialta (lasmuigh de CAI)

Íocaíochtaí 2021 (billiún euro)

€181.5
billiún 
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Fionnachtana iniúchóireachta do 
bhliain airgeadais 2021 

Beachtas na gcuntas 

Ní raibh míráitis ábharthacha ann a rinne difear do na cuntais 

1.8. Baineann ár bhfionnachtana le cuntais chomhdhlúite an Aontais15 (na 
“cuntais”) do bhliain airgeadais 2021. Tháinig siad chugainn, in éineacht le litir uiríll an 
oifigigh chuntasaíochta, an 28 Meitheamh 2022, roimh an dáta deiridh a bhféadfaí na 
cuntais a thíolacadh faoin Rialachán Airgeadais16. Bhí roinn dar teideal “Buaicphointí 
airgeadais na bliana” ag gabháil leis na cuntais17, ach níl sé sin clúdaithe inár dtuairim 
iniúchóireachta. I gcomhréir le caighdeáin chuntasaíochta, áfach, rinneamar measúnú 
ar a mhéid a bhí sé sin ag teacht leis an bhfaisnéis sna cuntais. 

1.9. Taispeánann na cuntais atá foilsithe ag an gCoimisiún go raibh, amhail an 
31 Nollaig 2021, €496.4 billiún i gceist leis na dliteanais iomlána i gcomparáid le 
€414.1 billiún de shócmhainní iomlána. Seasann an difríocht de €82.3 billiún do na 
glansócmhainní (diúltacha), atá comhdhéanta de chúlchistí agus an chuid sin de na 
speansais a bhí tabhaithe cheana ag an Aontas suas go dtí an 31 Nollaig agus a 

                                                      
15 Tá na cuntais chomhdhlúite comhdhéanta den mhéid seo a leanas: 

(a) na ráitis airgeadais chomhdhlúite a chlúdaíonn an clár comhardaithe (ina ndéantar na 
sócmhainní agus dliteanais amhail ag deireadh na bliana a chur i láthair), an ráiteas 
um fheidhmíocht airgeadais (a thugann aitheantas d’ioncam agus speansais na bliana), 
an ráiteas sreafa airgid (a fhoilsíonn cén chaoi a ndéanann athruithe sna cuntais difear 
d’airgead tirim agus do choibhéisí airgid thirim), agus an ráiteas maidir leis na 
hathruithe ar ghlansócmhainní, chomh maith leis na nótaí a ghabhann leis na ráitis 
airgeadais; 

(b) na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid a chlúdaíonn ioncam agus 
caiteachas na bliana, chomh maith leis na nótaí gaolmhara. 

16 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir 
le buiséad ginearálta an Aontais 

17 Treoirlínte de Chleachtais Mholta: Treoirlíne 2 (RPG 2) – “Plé agus Anailís ar an Ráiteas 
Airgeadais” ón mBord um Chaighdeáin Idirnáisiúnta Chuntasaíochta na hEarnála Poiblí 
(IPSASB). 
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chaithfear a chistiú as buiséid amach anseo. Is é €42.1 billiún an toradh eacnamaíoch a 
bhí ann do 2021. 

1.10. Fuair ár n-iniúchadh nach raibh aon mhíráiteas ábharthach ann a dhéanann 
difear do na cuntais. Tá ár n-obair ar bhainistiú airgeadais agus buiséadach chistí an 
Aontais á cur i láthair againn i gCaibidil 2. 

Na príomhnithe iniúchóireachta a bhaineann le ráitis airgeadais 2021 

1.11. Is iad na príomhnithe iniúchóireachta ná na nithe sin, de réir ár mbreithiúnais 
ghairmiúil, a raibh an tábhacht is mó ag gabháil leo inár n-iniúchadh ar na ráitis 
airgeadais don tréimhse reatha. Tugadh aghaidh ar na nithe sin i gcomhthéacs ár n-
iniúchóireachta ar na ráitis airgeadais ina n-iomláine, agus nuair a bhíomar ag teacht ar 
thuairim i dtaobh na ráiteas sin, ach ní thugaimid tuairim ar leithligh ar na nithe sin. 
Tuairiscímid ar na príomhnithe iniúchóireachta inár ráiteas dearbhaithe. 

Rialtacht na n-idirbheart 

1.12. Scrúdaíomar ioncam agus caiteachas an Aontais lena mheas an raibh a chuid 
acmhainní bailithe agus caite i gcomhréir leis na dlíthe agus rialacháin is infheidhme18. 
Tá ár gcuid torthaí iniúchóireachta don ioncam á chur i láthair againn i gCaibidil 3 agus 
don chaiteachas i gCaibidlí 4-9. Tuairiscímid ar RRF i gCaibidil 10. 

Clúdaíonn ár n-iniúchadh idirbhearta ioncaim agus caiteachais is bun leis 
na cuntais 

1.13. Don ioncam, d’aimsíomar dearbhú réasúnach dár dtuairim iniúchóireachta trí 
mheasúnú a dhéanamh ar phríomhchórais roghnaithe, arna chomhlánú le tástáil ar 
idirbhearta. Bhí an sampla d’idirbhearta a scrúdaíodh deartha ar shlí go mbeadh sé 
ionadaíoch ar fhoinsí uile ioncam buiséadach an Aontais, atá comhdhéanta de cheithre 
chatagóir acmhainní dílse agus ioncam a eascraíonn as foinsí eile. Sa bhreis air sin, bhí 
ioncam sannta seachtrach atá in úsáid chun an chomhchuid neamh-inaisíoctha 
(deontais) de RRF19 a mhaoiniú (féach míreanna 3.2-3.4) san áireamh inár sampla. 

                                                      
18 Lena n-áirítear idirbhearta ó CAI 2014-2020 agus ó CAInna roimhe sin. 

19 Áirítear leis seo méideanna a fuair an Coimisiún ar iasacht chun tacaíocht airgeadais 
neamh-inaisíoctha a thabhairt do na Ballstáit faoi NGEU. Beidh ar an Aontas na méideanna 
sin a íoc ar ais amach anseo. 
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1.14. Don chaiteachas, shainíomar sampla ionadaíoch de 740 idirbheart, 
comhdhéanta d’aistrithe cistí ó bhuiséad an Aontais chuig faighteoirí deiridh 
chaiteachas an Aontais (féach míreanna (12) agus (13) d’Iarscríbhinn 1.1). An tástáil a 
rinneamar ar na hidirbhearta sin, rannchuidigh sé lenár ráiteas dearbhaithe agus lenár 
meastachán den sciar d’idirbhearta neamhrialta sa phobal iniúchóireachta foriomlán, i 
gcaiteachas ardriosca agus ísealriosca (féach mír 1.19) agus i ngach ceannteideal de 
CAI ina bhfuil measúnú sonrach á thabhairt againn (Ceannteidil 1, 2, 3 agus 7). 

1.15. In 2021, bhí ár bpobal iniúchóireachta a úsáideadh chun an t-ioncam a 
thástáil ag seasamh do €239.6 billiún20 (féach Fíor 3.1) agus bhí ár bpobal a úsáideadh 
chun an caiteachas a thástáil ag seasamh do €142.8 billiún21. Clúdaíonn na méideanna 
sin ranníocaíochtaí ón Ríocht Aontaithe agus íocaíochtaí leis an Ríocht Aontaithe, i 
gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos sa Chomhaontú um Tharraingt Siar22. 

1.16. Taispeánann Fíor 1.3 ár bpobal iniúchóireachta don tástáil ar chaiteachas – 
miondealaithe de réir íocaíochtaí aonair, eatramhacha (i gcás ina bhfuil an Coimisiún 
tar éis glacadh leo) agus deiridh; imréitigh ar réamh-mhaoiniú; agus cinntí bliantúla 
chun glacadh leis na cuntais – i gcomparáid le caiteachas ón Aontas de réir an 
cheannteidil CAI (féach mír (12) d’Iarscríbhinn 1.1). 

                                                      
20 Ioncam buiséadach de €184.1 billiún agus ioncam sannta (le haghaidh tacaíocht neamh-

inaisíoctha RRF) de €55.5 billiún; Cuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh do 
2021, Tábla 2 faoi “Tuarascáil ar an gcur chun feidhme buiséadach agus nótaí míniúcháin”. 

21 Lena n-áirítear cistiú ó NGEU le haghaidh roinnt clár éagsúil faoi cheannteidil CAI 2021-
2027, a chaitear de réir rialacha atá sonrach don earnáil. 

22 Airteagail 136 agus 138 den Chomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire 
agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an 
gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach. 
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Fíor 1.3 – Comparáid idir ár bpobal iniúchóireachta (€142.8 billiún) agus 
caiteachas buiséid AE (€181.5 billiún) de réir an cheannteidil CAI in 2021 

 
(*) I gcás “Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna”, bhí €63.0 billiún d’íocaíochtaí eatramhacha ann 
le haghaidh chlárthréimhse 2014-2020 nach raibh san áireamh sna cuntais is bun leis na pacáistí 
dearbhaithe a ghlac an Coimisiún in 2021 (féach Fíor 5.1). Tá na híocaíochtaí eatramhacha sin san 
áireamh sa €78.7 billiún de réamh-mhaoiniú, agus dá bhrí sin ní cuid dár bpobal iniúchóireachta iad le 
haghaidh Thuarascáil bhliantúil 2021. Beidh siad san áireamh inár bpobal iniúchóireachta sa bhliain a 
nglacfaidh an Coimisiún leis na cuntais atá ag freagairt dóibh (e.g. i ráiteas dearbhaithe 2022 le haghaidh 
íocaíochtaí ó bhliain chuntasaíochta 2020/2021). 

Foinse: CIE. 

 Íocaíochtaí aonair, eatramhacha agus deiridh


Íocaíochtaí réamh-mhaoinithe (lena n-áirítear airleacain chuig ionstraimí innealtóireachta airgeadais, an 
Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, gníomhaireachtaí agus an Ciste Ráthaíochta do 
Ghníomhaíochtaí Seachtracha)

 Imréiteach an réamh-mhaoinithe (lena n-airítear eisíocaíochtaí cistí iontaobhais do CAI 6 agus 
íocaíochtaí 2019 agus 2020 do chláir oibríochtúla ar cuireadh clabhsúr leo in 2021 do CAI 2) 

 Cinneadh bliantúil glacadh leis na cuntais (do chaiteachas ó chlárthréimhsí 2014-2020 agus 2007-
2013) 
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1.17. Taispeánann Fíor 1.4 gurb é “Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol” atá sa
sciar is mó dár bpobal foriomlán (39.7 %), agus ina dhiaidh sin tagann “Comhtháthú, 
Athléimneacht agus Luachanna” (33.5 %) agus “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus 
Inneachar Digiteach” (10.0 %). 

Fíor 1.4 – Forléargas ar phobal iniúchóireachta 2021 de €142.8 billiún de 
réir an cheannteidil CAI 

Foinse: CIE. 

Is ann i gcónaí d’earráidí i gcineálacha áirithe caiteachais 

1.18. Ó thaobh rialtacht ioncam agus chaiteachas an Aontais, seo iad ár
bpríomhfhionnachtana: 

(a) Don ioncam, tugann an fhianaise iniúchóireachta fhoriomlán le tuiscint nach raibh
an leibhéal earráide san ioncam ábharthach. Maidir leis na córais a scrúdaíomar a
bhain le hioncam, bhí siad sin éifeachtach go ginearálta. Mar sin féin, is
éifeachtacht pháirteach a bhí ag na príomhrialuithe inmheánacha ar acmhainní
dílse traidisiúnta (ADT) i mBallstáit áirithe a ndearnamar measúnú orthu agus ag
bainistiú na bhforchoimeádas CBL agus pointí oscailte ADT ag an gCoimisiún mar
gheall ar laigí atá fós ann (féach míreanna 3.10-3.12 agus 3.15-3.17). Fuaireamar
freisin gur cuireadh moill ar chur chun feidhme roinnt gníomhaíochtaí i bPlean
Gníomhaíochta Custaim an Choimisiúin a rannchuidíonn leis an mbearna
chustaim a laghdú (féach mír 3.13). Ní dhéanann an laige sin difear dár dtuairim
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iniúchóireachta ar an ioncam, mar nach mbaineann sé leis na hidirbhearta is bun 
leis na cuntais ach gur mó a bhaineann sé leis an riosca go bhfuil ADT 
neamhiomlán. 

(b) Don chaiteachas, tugann ár bhfianaise iniúchóireachta le tuiscint go raibh an 
leibhéal earráide foriomlán ábharthach ag 3.0 %23 (féach Fíor 1.5). Ba é 
“Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna” an rannchuiditheoir ba mhó leis 
an ráta sin (1.2 pointe céatadáin), agus ina dhiaidh sin bhí “Acmhainní Nádúrtha 
agus an Comhshaol” (0.7 pointe céatadáin), “An Chomharsanacht agus an 
Domhan” (0.4 pointe céatadáin) agus “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus 
Inneachar Digiteach” (0.4 pointe céatadáin). Tá earráid ábharthach le fáil fós i 
gcaiteachas ardriosca, atá bunaithe go príomha ar athchistiú (féach míreanna 1.19 
agus 1.22-1.23). Seasann an caiteachas sin do 63.2 % dár bpobal iniúchóireachta. 

                                                      
23 Tá leibhéal muiníne 95 % againn go bhfuil an leibhéal earráide measta atá sa phobal idir 

2.2 % agus 3.8 % (na teorainneacha earráide íochtaracha agus uachtaracha faoi seach). 
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Fíor 1.5 – An leibhéal earráide measta agus an pobal iniúchóireachta 
(2017-2021) 

 
Nóta: Is é an sainmhíniú atá againn ar earráid ná an méid airgid nár cheart a bheith íoctha amach as 
buiséad an Aontais. Tarlaíonn earráidí nuair nach bhfuil an t-airgead úsáidte i gcomhréir le reachtaíocht 
ábhartha an Aontais, agus dá réir sin nach bhfuil sé úsáidte ar an gcaoi a raibh sé beartaithe ag 
Comhairle an Aontais Eorpaigh agus ag Parlaimint na hEorpa nuair a ghlac siad an reachtaíocht sin, nó 
nuair nach bhfuil sé úsáidte i gcomhréir leis na rialacha sonracha náisiúnta. 

Foinse: CIE. 

Tá tionchar ag castacht na rialacha agus an chaoi a ndéantar cistí AE a 
eisíoc ar an riosca earráide 

1.19. Ag leanúint as ár n-anailís riosca, atá bunaithe ar thorthaí iniúchtaí a 
rinneamar roimhe seo agus ar mheasúnú ar chórais bhainistithe agus rialaithe, 
dheighleamar ár bpobal iniúchóireachta d’idirbhearta is bun leis na cuntais ina dhá 
chuid, i.e. caiteachas ardriosca agus caiteachas ísealriosca, chun ár sampla ionadaíoch 
a roghnú. Measaimid an méid seo a leanas: 

— Tá an riosca earráide níos ísle do chaiteachas atá faoi réir rialacha simplithe. 
Cuimsíonn an cineál seo caiteachais go príomha na híocaíochtaí sin atá bunaithe 
ar theidlíochtaí a gcaithfidh na tairbhithe coinníollacha áirithe – atá simplí go 
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minic – a chomhlíonadh ina leith, chomh maith le cuid den chaiteachas riaracháin 
(tuarastail agus pinsin sheirbhísigh shibhialta an Aontais Eorpaigh). 

— Tá an riosca earráide ard do chaiteachas atá faoi réir rialacha casta. Is é seo an cás 
go príomha d’íocaíochtaí atá bunaithe ar athchistiú, san áit a gcaithfidh 
tairbhithe éilimh a chur isteach le haghaidh na gcostas incháilithe atá tabhaithe 
acu. Chuige sin, chomh maith lena léiriú go bhfuil siad ag gabháil do 
ghníomhaíocht atá incháilithe don tacaíocht, caithfidh siad fianaise a sholáthar de 
na costais in-athchistithe atá tabhaithe acu. Á dhéanamh sin dóibh, is minic go 
mbíonn orthu rialacha casta a leanúint i ndáil le cad is féidir a éileamh 
(incháilitheacht) agus i ndáil leis an gcaoi ar féidir costais a thabhú go cuí (soláthar 
poiblí nó rialacha maidir le státchabhair). 

1.20. In 2021, bhíomar fós ag fáil go raibh caiteachas ísealriosca saor ó earráidí 
ábharthacha ach go raibh caiteachas ardriosca i gcónaí faoi lé ag earráidí ábharthacha. 
Dá bhrí sin, athdhearbhaíonn torthaí iniúchadh 2021 a rinneamar, mar a léirítear san 
anailís riosca agus san aicmiú riosca a rinneamar, go bhfuil tionchar ag an gcaoi a 
ndéantar cistí a íoc amach ar an riosca earráide. 

1.21. I bhFíor 1.6 agus i míreanna 1.22-1.31, tugtar tuilleadh faisnéise faoin bpobal 
ardriosca agus na hearráidí a fuarthas ann. 

Fíor 1.6 – Pobal iniúchóireachta 2021 arna mhiondealú de réir caiteachas 
ísealriosca agus caiteachas ardriosca 

 
Foinse: CIE. 
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Bhí earráid ábharthach ag baint le sciar suntasach den phobal iniúchóireachta 

1.22. Seasann caiteachas ardriosca do 63.2 % dár bpobal iniúchóireachta agus tá sé 
sin méadaithe beagán i gcomparáid leis an mbliain seo caite, nuair is 59.0 % a bhí ann. 
Taispeánann Fíor 1.7 gurb é “Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna” a 
chomhdhéanann an sciar is mó den phobal ardriosca (€46.3 billiún), agus ina dhiaidh 
sin tagann “Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol” (€18.4 billiún), “An Margadh 
Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach” (€10.8 billiún) agus “An Chomharsanacht 
agus an Domhan” (€8.8 billiún). Tá achoimre ar ár bhfionnachtana do gach ceann de na 
teidil sin tugtha i míreanna 1.24-1.27. 

1.23. Nuair a chuirtear san áireamh torthaí ár dtástála i ngach ceannteideal CAI, is 
é ár meastachán den leibhéal earráide i gcaiteachas ardriosca ná 4.7 % (2020: 4.0 %), 
atá níos airde ná an tairseach ábharthachta de 2.0 % (féach Fíor 1.6). 

Fíor 1.7 – Miondealú ar chaiteachas ardriosca agus ísealriosca de réir an 
cheannteidil de CAI 

 
Foinse: CIE. 
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1.24. “Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna” (Caibidil 5): déantar 
caiteachas sa réimse seo a chur chun feidhme go príomha trí Chiste Forbraíochta 
Réigiúnaí na hEorpa, tríd an gCiste Comhtháthaithe agus trí Chiste Sóisialta na hEorpa. 
Is íocaíochtaí bunaithe ar athchistiú is mó atá i gceist leis, agus measaimid go bhfuil 
ardriosca ag gabháil leis sin. Is iad na príomhchineálacha earráide a fuaireamar agus a 
ndearnamar cainníochtú orthu ná costais agus tionscadail neamh-incháilithe, gan 
doiciméid tacaíochta riachtanacha a bheith ann, sáruithe ar rialacha an mhargaidh 
inmheánaigh (go háirithe gan na rialacha maidir le státchabhair a bheith á 
gcomhlíonadh) agus gan rialacha maidir le soláthar poiblí a bheith a gcomhlíonadh. 

1.25. “Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol” (Caibidil 6): do na réimsí 
caiteachais a shainaithníomar mar réimsí ardriosca (forbairt tuaithe, bearta sna margaí 
agus réimsí beartais eile faoi Cheannteideal 3 de CAI atá lasmuigh den Chomhbheartas 
Talmhaíochta (CBT), agus a sheasann do thart ar 32.6 % den chaiteachas faoin 
gceannteideal seo), fuaireamar arís eile go raibh leibhéal earráide ábharthach ann. Is 
mar athchistiú go príomha a dhéantar an caiteachas sna réimsí sin. Is iad na hearráidí is 
coitianta a fuaireamar sa réimse sin ná tairbhithe nó caiteachas neamh-incháilithe, 
earráidí riaracháin agus gan gealltanais agra-chomhshaoil a bheith á gcomhlíonadh. 

1.26. “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach” 
(Caibidil 4): mar a bhí i gceist leis an réimse seo i mblianta roimhe seo, is réimse 
ardriosca i gcónaí é caiteachas taighde (Fís 2020 agus an Seachtú Creatchlár) agus is é 
an phríomhfhoinse earráidí é. I measc na n-earráidí atá sa réimse sin, tá catagóirí 
éagsúla de chostais neamh-incháilithe (go háirithe costais dhíreacha phearsanra agus 
chostais dhíreacha eile atá neamh-incháilithe). Sa bhreis air sin, fuaireamar earráidí, 
agus rinneamar iad a chainníochtú, faoi chláir agus gníomhaíochtaí eile (go príomha an 
tSaoráid um Chónascadh na hEorpa). Baineann na hearráidí is coitianta a fuarthas sa 
réimse seo le gan rialacha soláthair phoiblí a bheith á gcomhlíonadh agus costais 
neamh-incháilithe. 

1.27. “An Chomharsanacht agus an Domhan” (Caibidil 8): is íocaíochtaí 
bunaithe ar athchistiú is mó atá i gceist le caiteachas sa réimse seo, agus clúdaíonn sé 
gníomhaíocht sheachtrach atá cistithe ag buiséad an Aontais. Meastar go ngabhann 
riosca ard le gach cineál caiteachais faoin gceannteideal seo, seachas íocaíochtaí i 
dtacaíocht bhuiséadach agus caiteachas riaracháin, a sheasann do thart ar 11.7 %. 
Baineann formhór na n-earráidí a fuarthas sa chaiteachas ardriosca sa réimse seo le 
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caiteachas nár tabhaíodh, gan doiciméid tacaíochta riachtanacha a bheith ann, costais 
neamh-incháilithe agus gan rialacha maidir le soláthar poiblí a bheith á gcomhlíonadh. 

Is earráidí incháilitheachta is mó atá fós ag cur leis an leibhéal earráide measta le 
haghaidh caiteachas ardriosca 

1.28. Mar a rinneamar i mblianta roimhe seo, tá tuairisc mhion á tabhairt anseo 
thíos againn ar na cineálacha earráide a fuaireamar i gcaiteachas ardriosca, mar gur 
anseo atá na hearráidí ábharthacha fós le fáil. Taispeánann Fíor 1.8 a mhéid a 
chuireann gach cineál earráide leis an leibhéal earráide measta le haghaidh caiteachas 
ardriosca in 2021, mar aon leis na meastacháin ó 2017 go 2021. 

Fíor 1.8 – Rannchuidiú le leibhéal earráide measta 2021 le haghaidh 
caiteachas ardriosca, de réir an chineáil earráide 

 
Foinse: CIE. 
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1.29. In 2021, leanamar d’earráidí incháilitheachta a fháil, go príomha in
“Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna”, “Acmhainní Nádúrtha agus an 
Comhshaol” agus “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach”. Rinne 
siad sin rannchuidiú suntasach de 63.3 % (2020: 65.9 %) leis an leibhéal earráide 
measta le haghaidh caiteachas ardriosca. As na hearráidí sin, is costais neamh-
incháilithe a rinneadh in éilimh ar chostais a bhí i gceist le 39.6 % agus is tionscadail, 
gníomhaíochtaí nó tairbhithe neamh-incháilithe a bhí i gceist le 23.7 %. 

1.30. In 2021, fuaireamar earráidí a bhain le sáruithe ar rialacha maidir le
státchabhair in “Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna” agus sáruithe ar 
rialacha maidir le soláthar poiblí in “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar 
Digiteach”, “An Chomharsanacht agus an Domhan”, “An Riarachán Poiblí Eorpach” 
agus “Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna”. Rannchuidigh na hearráidí sin 
19.1 % lenár meastachán den leibhéal earráide le haghaidh caiteachas ardriosca 
(2020: 18.7 %). 

1.31. Sa bhreis air sin, bhí an sciar den leibhéal earráide measta a bhí
comhdhéanta d’íocaíochtaí nach raibh doiciméadacht tacaíochta riachtanach curtha ar 
fáil lena n-aghaidh fós suntasach, go príomha in “An Chomharsanacht agus an 
Domhan” agus “Slándáil agus Cosaint”. Rannchuidigh na hearráidí sin 12.1 % 
(2020: 11.4 %) leis an leibhéal earráide measta le haghaidh caiteachas ardriosca. 

Ní bhfuaireamar leibhéal earráide ábharthach i gcaiteachas ísealriosca 

1.32. I gcás caiteachas ísealriosca, a bhí ag seasamh do 36.8 % dár bpobal
iniúchóireachta, thángamar ar an gconclúid go bhfuil an leibhéal earráide measta faoi 
bhun ár dtairsí ábharthachta de 2.0 %, faoi mar a bhí in 2019 agus in 2020. Tá 
caiteachas ísealriosca comhdhéanta den chuid is mó as íocaíochtaí bunaithe ar 
theidlíocht, de chuid den chaiteachas riaracháin (“Tuarastail agus pinsin sheirbhísigh 
shibhialta an Aontais” – Caibidil 9) agus de thacaíocht bhuiséadach do thíortha 
lasmuigh den Aontas (“An Chomharsanacht agus an Domhan” – Caibidil 8) (féach 
Fíor 1.7). San áireamh in íocaíochtaí bunaithe ar theidlíocht, tá cúnamh díreach 
d’fheirmeoirí (“Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol” – Caibidil 6) agus 
gníomhaíochtaí mac léinn agus gníomhaíochtaí soghluaisteachta eile faoi Erasmus+ 
(“Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna” – Caibidil 5). 
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Faisnéis rialtachta an Choimisiúin 

1.33. Is é an Coimisiún atá freagrach faoi dheoidh as buiséad an Aontais a chur
chun feidhme, gan beann ar an modh bainistíochta (bainistíocht dhíreach, indíreach nó 
chomhroinnte). Tugann an Coimisiún cuntas ar a ghníomhaíochtaí i dtrí thuarascáil, atá 
san áireamh sa “Phacáiste le haghaidh Tuairisciú Comhtháite Airgeadais”24: 

(a) Cuntais chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh;

(b) Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht Bhuiséad an Aontais
Eorpaigh (AMPR);

(c) Tuarascáil ar na bearta leantacha ar an urscaoileadh don bhliain airgeadais roimhe
sin.

1.34. Tugann AMPR achoimre ar an bpríomhfhaisnéis maidir leis an rialú
inmheánach agus an bainistiú airgeadais dá dtagraítear sna tuarascálacha bliantúla 
maidir le gníomhaíochtaí (AARanna) ó ardstiúrthóireachtaí (ASanna) éagsúla an 
Choimisiúin. Tá an fhreagracht do na tuarascálacha sin leagtha amach de réir dheighilt 
na bhfreagrachtaí atá leagtha amach i gcomhshocruithe rialachais an Choimisiúin. Tá 
na hardstiúrthóirí freagrach as beachtas na faisnéise a thugtar ina AAR féin, agus is é 
coláiste na gCoimisinéirí a ghlacann an AMPR agus dá réir sin is é an coláiste sin a 
ghlacann úinéireacht faoi dheoidh ar tháirgeadh na tuarascála agus ar an bhfaisnéis a 
chuirtear i láthair inti. 

Tá meastachán earráide an Choimisiúin faoi bhun an raoin atá againne 

1.35. San AMPR, cuireann an Coimisiún a mheastachán ar an riosca ag tráth na
híocaíochta le haghaidh na hidirbhearta is bun le cuntais 2021 i láthair25. Is éard é an 
riosca ag tráth na híocaíochta ná meastachán an Choimisiúin ar an méid, ag tráth na 
híocaíochta, atá íoctha agus nach bhfuil i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme. Is é 
an coincheap is gaire dó seo ná an meastachán ar an leibhéal earráide atá againne. 

24 An nasc chuig an bPacáiste le haghaidh Tuairisciú Comhtháite Airgeadais 2021. 

25 Foráiltear in Airteagal 247(1)(b)(i) den Rialachán Airgeadais go mbeadh meastachán den 
leibhéal earráide i gcaiteachas an Aontais san áireamh sa AMPR. 
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1.36. I bhFíor 1.9, déantar figiúirí an Choimisiúin don riosca ag tráth na híocaíochta 
a chur i láthair le taobh an raoin den mheastachán ar an leibhéal earráide atá againne. 
Is é 1.9 % an riosca ag tráth na híocaíochta do 2021 atá ag an gCoimisiún, atá níos ísle 
ná an leibhéal earráide measta de 3.0 % (2020: 2.7 %) atá againne agus atá faoi bhun 
ár raoin, atá idir 2.2 % agus 3.8 %. I míreanna 1.37-1.39, tugtar tuairisc ar na tosca a 
rannchuidíonn leis an difríocht sin sna figiúirí. 

Fíor 1.9 – Meastachán an Choimisiúin den riosca ag tráth na híocaíochta i 
gcomparáid leis an meastachán den leibhéal earráide atá againne 

 
Foinse: CIE. 

1.37. Déantar an riosca ag tráth na híocaíochta a fhoilsiú ar leithligh do gach 
ardstiúrthóireacht sna AARanna ábhartha agus mar fhigiúirí comhiomlána le haghaidh 
gach réimse beartais (atá gar do na figiúirí le haghaidh gach ceannteideal de CAI) agus 
don Choimisiún ina iomláine san AMPR. I bhFíor 1.10, déanaimid comparáid idir ár 
leibhéal earráide measta agus meastacháin an Choimisiúin do na trí cheannteideal is 
mó de CAI a bhfuil measúnú sonrach á chur ar fáil againne ina leith. 
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Fíor 1.10 – Ár meastachán de leibhéal earráide 2021 i gcomparáid le 
meastachán an Choimisiúin den riosca ag tráth na híocaíochtaí do 
Cheannteidil 1, 2 agus 3 de CAI 

 
Foinse: CIE. 

1.38. Taispeánann an chomparáid go bhfuil figiúirí an Choimisiúin faoi bhun ár 
meastacháin i gcás dhá réimse beartais. Fuaireamar an méid seo a leanas: 

— i gcás Cheannteideal 1 – “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar 
Digiteach”, tá meastachán an Choimisiúin den riosca ag tráth na híocaíochta de 
1.3 % faoi bhun ár raoin don leibhéal earráide measta (féach mír 4.6). 

— i gcás Cheannteideal 2 – “Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna”, tá 
meastachán an Choimisiúin ag 2.3 % agus tá sé sin sa leath íochtarach den raon 
atá againne, faoi bhun ár meastacháin den leibhéal earráide (féach mír 5.15). 

— i gcás Cheannteideal 3 – “Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol”, tá 
meastachán an Choimisiúin den riosca ag tráth na híocaíochta (1.8 %) ag teacht 
lenár meastachán (féach míreanna 6.14 agus 6.47). 
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1.39. I dtuarascálacha bliantúla roimhe seo, thagraíomar do laigí i seiceálacha 
ex post a dhéanann difear don riosca ag tráth na n-íocaíochtaí26. Maidir leis na laigí a 
thuairiscíomar, bhain siad le hiniúchtaí ex post a rinne Comhsheirbhís Iniúchóireachta 
an Choimisiúin (“An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach”), 
seiceálacha a rinne údaráis iniúchóireachta na mBallstát (“Comhtháthú, Athléimneacht 
agus Luachanna”) agus an staidéar bliantúil coimisiúnaithe ar an ráta earráidí 
iarmharacha (RER) (“An Chomharsanacht agus an Domhan”). 

Tá sé dóchúil go ndéanfaidh measúnú riosca an Choimisiúin 
gannmheastachán ar an leibhéal riosca 

1.40. San AMPR, cuireann an Coimisiún i láthair an measúnú riosca foriomlán atá 
déanta aige ar chaiteachas bliantúil 2021 chun gníomhaíocht ar réimsí ardriosca a 
shainaithint agus chun fócas a dhíriú ar an ngníomhaíocht sin. Déanann an Coimisiún 
an caiteachas bliantúil sin a dheighilt ina réimsí lena ngabhann leibhéal íseal (níos lú ná 
1.9 %), leibhéal meánach (idir 1.9 % agus 2.5 %) agus leibhéal ard (os cionn 2.5 %) de 
riosca ag tráth na híocaíochta de réir mar a mheasann sé gur cuí na leibhéil sin. Tagann 
sé ar an deighilt sin tríd an riosca ag tráth na híocaíochta a mheas do gach clár agus do 
gach teascán caiteachais eile is ábhartha. Le haghaidh “Acmhainní Nádúrtha agus an 
Comhshaol” agus “Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna”, déanann sé riosca 
foriomlán ag tráth na híocaíochta a mheas do na gníomhaireachtaí íocaíochta aonair 
agus do na cláir oibríochtúla aonair sna Ballstáit agus sannann sé an chatagóir riosca 
iomchuí (íseal, meánach nó ard) chucu. Bunaithe ar an gcur chuige sin, measann an 
Coimisiún go bhfuil riosca ag tráth na híocaíochta íseal do 55 % den chaiteachas, go 
bhfuil sé meánach do 23 % den chaiteachas agus go bhfuil sé ard do 22 % den 
chaiteachas. 

1.41. Léirigh ár n-obair, áfach, go bhfuil na teorainneacha seo a leanas ann, a 
dhéanann difear – nuair a thógtar le chéile iad – do stóinseacht mheasúnú riosca an 
Choimisiúin: 

o Tá Ceannteideal 1 – “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach”, 
(caiteachas ábhartha iomlán ag an gCoimisiún: €17 mbilliún) comhdhéanta den 
chuid is mó as caiteachas atá aicmithe ag an gCoimisiún mar chaiteachas lena 
ngabhann riosca íseal nó meánach (96 % den chaiteachas iomlán faoin 
gceannteideal sin). Tá sé tuairiscithe roimhe seo againn, áfach, go bhfuil laigí in 

                                                      
26 Mír 1.37 de Thuarascáil bhliantúil 2020 uainn agus Bosca 1.11 de Thuarascáil bhliantúil 

2019 uainn. 
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iniúchtaí ex post an Choimisiúin sa réimse sin (féach mír 1.39), a fhágann gur 
gannmheastachán é meastachán an Choimisiúin den riosca ag tráth na 
híocaíochta do na cláir atá i gceist. Le haghaidh 2021, bhí leibhéal earráide de 
4.4 % i gCeannteideal 1 measta againn (féach mír 4.6), rud a thugann le tuiscint go 
bhfuil na laigí sin fós ann. 

o Tá Ceannteideal 2 – “Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna”, (caiteachas 
ábhartha iomlán ag an gCoimisiún: €76 bhilliún) comhdhéanta den chuid is mó as 
cláir oibríochtúla atá aicmithe ag an gCoimisiún mar chaiteachas lena ngabhann 
riosca íseal nó meánach (67 % den chaiteachas iomlán faoin gceannteideal sin) ag 
brath ar na rátaí earráide atá deimhnithe acu. Thángamar ar an gconclúid le 
déanaí gur rátaí íosta iad na rátaí earráide sin27; ciallaíonn sé sin go bhféadfadh sé 
go bhfuil gannmheastachán déanta ina leith agus go bhféadfadh sé, dá bhrí sin, go 
bhfuil cláir áirithe aicmithe go mícheart mar chláir lena ngabhann riosca íseal nó 
riosca meánach.

o Tá Ceannteideal 6 – “An Chomharsanacht agus an Domhan” (caiteachas ábhartha 
iomlán ag an gCoimisiún: €13 bhilliún) aicmithe ag an gCoimisiún mar chaiteachas 
lena ngabhann riosca atá go hiomlán íseal nó meánach. Is rannchuiditheoir 
tábhachtach don mheastachán ar riosca ag tráth na híocaíochta don 
cheannteideal sin iad na rátaí earráide atá tuairiscithe sa staidéar RER. Thángamar 
ar an gconclúid san am a caitheadh28 go bhfuil teorainneacha sa staidéar RER a 
d’fhéadfadh rannchuidiú le gannmheastachán ar an riosca ag tráth na híocaíochta 
sa cheannteideal seo, agus ina sheal féin go bhféadfadh sé sin difear a dhéanamh 
don aicmiú riosca. Sa bhreis air sin, táimid fós ag aimsiú líon ard earráidí 
inchainníochtaithe sa chaiteachas faoi “An Chomharsanacht agus an Domhan” 
agus deimhníonn ár dtorthaí iniúchóireachta go bhfuil an riosca earráide sa 
cheannteideal sin ard (féach mír 8.8).

27 Tuarascáil speisialta 26/2021: “Rialtacht an chaiteachais i mbeartas comhtháthaithe an 
Aontais – Foilsíonn an Coimisiún ar bhonn bliantúil leibhéal earráide measta íosta nach 
bhfuil críochnaitheach”. 

28 Míreanna 8.21-8.28 de Thuarascáil bhliantúil 2020 uainn. 
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Tá feabhas ar thuairisciú an Choimisiúin ar cheartúcháin agus 
gnóthachain airgeadais, ach d’fhéadfadh míthuiscintí éirí as an gcur i 
láthair 

1.42. I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais, soláthraíonn an Coimisiún faisnéis 
san AMPR ar bhearta coisctheacha agus ceartaitheacha atá beartaithe chun an buiséad 
a chosaint ó chaiteachas neamhdhleathach nó mírialta. I dTuarascáil bhliantúil 2020 
uainn, fuaireamar go raibh an bealach ar cuireadh ceartúcháin agus gnóthachain 
airgeadais iarbhír i láthair in AMPR 2020 casta agus nach raibh siad i gcónaí soiléir. Sin 
mar gheall gur cuireadh roinnt méideanna difriúla i láthair ag brath ar an gcéim ag a 
raibh na ceartúcháin nó na gnóthachain (bídís “deimhnithe” nó “curtha chun 
feidhme”), ag brath ar an gcéim ag a raibh siad á gcur i bhfeidhm (i ndiaidh rialuithe 
“ex ante” nó rialuithe “ex post”) agus ag brath ar a dtionchar (iad a bheith ina “n-
athsholáthar” nó mar mhéideanna a cuireadh ar ais i mbuiséad an Aontais)29. 

1.43. In AMPR 2021, is lú d’idirdhealú a dhéanann an Coimisiún ina chur i láthair ar 
na ceartúcháin agus gnóthachain iarbhír. Ar an gcéad dul síos, díríonn sé isteach ar na 
méideanna atá “curtha chun feidhme” (i.e. an méid atá suite agus curtha i bhfeidhm 
agus taifeadta go hiarbhír i gcuntais an Choimisiúin). Ina dhiaidh sin, foilsíonn sé gur 
“ceartúcháin” iad na méideanna sin a rinne na Ballstáit nó na faighteoirí deiridh a 
athchistiú chuig buiséad an Aontais. Is simpliú é sin a dhéanann níos soiléire é cá 
mhéad de chaiteachas neamhrialta atá ceartaithe agus curtha ar ais chuig buiséad an 
Aontais. 

1.44. Taispeánann Fíor 1.11 comhdhéanamh na gceartúchán iarbhír atá curtha 
chun feidhme ag an gCoimisiún agus tuairiscithe in AMPR 2021 (€765 mhilliún 
(2020: €440 milliún)). Is éard a bhí sna glancheartúcháin a forchuireadh ar na Ballstáit 
in 2021 ná €523 mhilliún ar an iomlán (2020: €90 milliún), agus is éard a bhí sna 
híocaíochtaí neamhdhlite a rinneadh a ghnóthachan ó fhaighteoirí deiridh ná 
€242 mhilliún (2020: €350 milliún). Baineann na méideanna sin go príomha le 
clárthréimhsí 2014-2020, ach freisin le clárthréimhsí roimhe sin (ach go bhfuil mhion-
ghlancheartúchán ag dul siar go dtí 1989-1993) agus le blianta roimhe sin (leis na 
gnóthachain is sine ag dul siar go dtí 2005). Maidir le comhtháthú, amhail ag deireadh 
2021, ní raibh aon ghlancheartúchán forchurtha fós ar na Ballstáit le haghaidh 
chlárthréimhse 2014-2020. 

                                                      
29 Mír 1.41 agus Bosca 1.12 de Thuarascáil bhliantúil 2020 uainn. 
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Fíor 1.11 – Ceartúcháin agus gnóthachain airgeadais (€765 mhilliún) atá 
curtha chun feidhme ag an gCoimisiún de réir mar atá tuairiscithe in 
AMPR 2021 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar AMPR 2021. 

1.45. In éineacht le méideanna a eascraíonn as ceartúcháin atá curtha chun 
feidhme ag an gCoimisiún, tá cur i láthair in AMPR 2021 freisin ar mhéideanna a 
eascraíonn as a chuid bearta coisctheacha “ex ante” (€298 milliún 
(2020: €301 mhilliún)). Chomh maith leis sin déantar cur i láthair ar bhearta atá curtha 
i bhfeidhm ag na Ballstáit (€4 557 milliún), a áiríonn freisin méid nach bhfuil cinntithe 
fós de bhearta coisctheacha “ex ante”. In AMPR 2021, suimítear le chéile na 
méideanna go léir atá ag eascairt as bearta coisctheacha agus ceartaitheacha atá 
déanta ag an gCoimisiún agus atá déanta ag na Ballstáit, agus cuirtear an méid iomlán 
sin (€5 620 milliún) i láthair mar “chéatadáin le haghaidh íocaíochtaí roimhe sin”30 agus 
mar chéatadán den chaiteachas ábhartha in 2021 (3.3 %)31. Measaimid nach bhfuil cur 
i láthair na méideanna ar an gcaoi sin leormhaith agus go bhféadfadh míthuiscint éirí 
as, mar nach mbaineann bearta coisctheacha le híocaíochtaí roimhe sin ná leis an 
gcaiteachas a bhfuiltear tar éis glacadh leis. Thairis sin, ní féidir bearta coisctheacha na 
mBallstát a bheith inchurtha go díreach i leith an Choimisiúin. 

                                                      
30 AMPR 2021, Imleabhar II, Iarscríbhinn 2, roinn 2.1, lch. 49. 

31 AMPR 2021, Imleabhar III, Iarscríbhinn 5, roinn 5.4, lch. 31-32. 
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Ní léir cén tionchar atá ag an nós imeachta um smacht reachta ar 
rialtacht chaiteachas 2021 

1.46. Tugaimid ar aire go dtuairiscíonn an Coimisiún, ina AMPR, gur sheol sé a 
chéad fhógra chuig an Ungáir in Aibreán 2022 faoin “gcóras ginearálta 
coinníollachta”32. Thionscain sé sin nós imeachta a bhféadfadh bearta a fhorchur in 
aghaidh Ballstáit as prionsabail an smachta reachta a shárú a bheith mar thoradh air. 
Chun go bhféadfadh an Coimisiún fógra den sórt sin a sheoladh, ceanglaítear le 
hAirteagal 6(1) de Rialachán 2020/2092 go gcaithfidh sé forais réasúnacha a bheith 
aige lena mheas go ndéanann na saincheisteanna bunúsacha difear do bhainistiú fónta 
airgeadais ar bhuiséad AE nó do leasanna airgeadais an Aontais, nó go bhfuil baol 
tromchúiseach ann go ndéanfar difear dóibh. Níl na mionsonraí den fhógra sin foilsithe 
san AMPR, áfach, ná ní fhoilsítear ann cén chaoi a bhféadfadh an fógra sin difear a 
dhéanamh do rialtacht an chaiteachais atá i gceist. 

                                                      
32 Rialachán (AE, Euratom) 2020/2092 maidir le córas ginearálta coinníollachta chun buiséad 

an Aontais a chosaint. 
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Tuairiscímid cásanna de chalaois 
amhrasta do OLAF agus OIPE 
1.47. Is éard is calaois ann ná gníomh nó neamhghníomh intinneach a bhaineann le
ráitis nó doiciméid atá bréagach, mícheart nó neamhiomlán a úsáid nó a thíolacadh, 
gan faisnéis riachtanach a fhoilsiú agus úsáid mhíchuí chistí an Aontais33. Is é atá mar 
éifeacht ag calaois ná go ndéantar díobháil do leasanna airgeadais an Aontais, nó go 
bhféadfadh sé díobháil a dhéanamh dóibh. 

1.48. An phríomhfhreagracht as calaois a chosc agus a bhrath, luíonn sí sin leis an
mbainistíocht in eintiteas agus freisin leo sin a bhfuil rialachas an eintitis curtha ar a n-
iontaoibh. Cuireann Airteagal 325 CFAE de cheangal ar an Aontas agus ar a Bhallstáit 
calaois nó aon ghníomhaíocht neamhdhlíthiúil eile a dhéanann díobháil do leasanna 
airgeadais an Aontais a chomhrac. 

1.49. Mar iniúchóir seachtach an Aontais, níl an sainordú againn cásanna de
chalaois amhrasta in aghaidh leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú. Cuirimid 
riosca na calaoise san áireamh sula dtosaímid ar iniúchtaí (féach míreanna (28)-(30) in 
Iarscríbhinn 1.1) agus déanaimid athbhreithniú ar ár nósanna imeachta go rialta. Aon 
amhras faoi chalaois, éilliú nó gníomhaíocht neamhdhlíthiúil eile a dhéanann díobháil 
do leasanna airgeadais an Aontais a shainaithnímid le linn ár gcuid oibre 
iniúchóireachta (lena n-áirítear iniúchtaí feidhmíochta) nó a shainaithnímid ar bhonn 
aon fhaisnéise a thugann tríú páirtithe go díreach dúinn, cuirimid ar aghaidh chuig 
OLAF (Oifig Frith-Chalaoise an Aontais) iad. Ansin, leanann OLAF suas na cásanna sin, 
cinneann sé an bhfuil imscrúdú riaracháin le tionscnamh agus comhoibríonn sé de réir 
mar is gá leis na húdaráis sna Ballstáit agus le OIPE. 

33 Airteagal 3 de Threoir (AE) 2017/1371 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar 
leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (Treoir CLA). 
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1.50. Is comhlacht neamhspleách de chuid an Aontais í Oifig an Ionchúisitheora
Phoiblí Eorpaigh (OIPE), a bunaíodh in 2017, a bhfuil sé de chumhacht aici coireanna in 
aghaidh bhuiséad an Aontais, amhail calaois, éilliú nó calaois thromchúiseach 
thrasteorann CBE, faoi mar a shainmhínítear i dTreoir CLA agus i Rialachán 
(AE) 2017/1939 ón gComhairle34, a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a thabhairt chun 
breithiúnais. Táimid ag comhoibriú le OIPE ó thosaigh sé i mbun oibríochta i 
Meitheamh 2021, agus shínigh ár dhá n-eagraíocht comhshocrú oibre an 3 Meán 
Fómhair 202135. Aon chás amhrais a bhíonn againn faoi chionta coiriúla a thagann faoi 
inniúlacht OIPE, a éiríonn as ár n-obair iniúchóireachta nó as faisnéis a thuairiscítear 
dúinn, cuirimid ar aghaidh chuig OIPE iad. Ansin, leanann OIPE suas na cásanna sin 
agus cinneann sé an bhfuil imscrúdú coiriúil le tionscnamh. I Márta 2022, chinneamar 
tosú ar chásanna de chalaois amhrasta a chur ar aghaidh chuig OLAF agus OIPE araon 
ag an am céanna i gcás inarbh iomchuí. 

1.51. Rinneamar 15 chás (2020: sé chás) de chalaois amhrasta a shainaithníomar le
linn ár gcuid oibre iniúchóireachta in 2021 a thuairisciú chuig OLAF, a bhfuil cúig 
imscrúdú tionscanta cheana féin aige ina dtaobh sin. Rinneamar ceann de na cásanna 
sin a thuairisciú ag an am céanna chuig OIPE, mar aon le cás eile a bhí sainaitheanta 
againn le linn ár gcuid oibre iniúchóireachta in 2021. 

1.52. Is iad na gníomhartha amhrasta de chalaois nó de choiriúlacht is minice a
tháinig i gceist ná: coinníollacha atá riachtanach le haghaidh maoiniú ón Aontas a 
bheith cruthaithe go saorga, a mbíonn falsú doiciméad oifigiúil i gceist leis sin ó am go 
chéile; úsáid a bhaint as deontais chun críocha neamhúdaraithe; costais nach 
gcomhlíonann critéir incháilitheachta a dhearbhú; agus neamhrialtachtaí sa phróiseas 
soláthair. Bunaithe ar an bhfaisnéis a d’eascair as ár n-obair iniúchóireachta idir 2011 
agus 2021, mhol OLAF suim iomlán de €537 milliún a bhaineann le 43 chás a 
ghnóthachan36. 

34 Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe 
maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) 

35 Airteagail 99, 103, 110 de Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle. 

36 Seo faisnéis atá curtha ar fáil ag OLAF agus níl sí scrúdaithe againne. 
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1.53. Sa bhreis ar an tuairisciú a dhéanaimid sa chaibidil seo ar chásanna a 
cuireadh ar aghaidh chuig OLAF agus chuig OIPE, tuairiscímid freisin i gCaibidil 5 ar an 
gcaoi a dtugann údaráis iniúchóireachta aghaidh ar an riosca calaoise (féach mír 5.49), 
agus i gCaibidil 6 ar an obair leantach a rinneamar ar an moladh go raibh aghaidh le 
tabhairt ar laigí i mbeartais agus nósanna imeachta frithchalaoise CBT (féach mír 6.49). 
Sa bhreis air sin, clúdaímid calaois in iniúchtaí ar leithligh. Tá críoch curtha againn lenár 
n-iniúchadh ar ghníomhaíocht an Choimisiúin chun calaois a chomhrac i gcaiteachas an 
Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT)37 agus ar an úsáid a bhaintear as dúliostú chun 
buiséad an Aontais a chosaint ar chontrapháirtithe neamh-iontaofa38. I láthair na 
huaire, tá iniúchtaí ar siúl againn ar choinbhleacht leasa sa bhainistíocht chomhroinnte 
(CBT agus an beartas comhtháthaithe). Sa bhreis air sin, tá rioscaí sonracha a 
bhaineann le calaois clúdaithe againn inár n-iniúchtaí ar chórais rialaithe an 
Choimisiúin agus na mBallstát don RRF. 

  

                                                      
37 Tuarascáil speisialta 14/2022: “Freagairt an Choimisiúin ar chalaois sa Chomhbheartas 

Talmhaíochta – Tá sé in am tochailt níos doimhne”. 

38 Tuarascáil speisialta 11/2022: “Buiséad an Aontais a chosaint – Is gá úsáid níos fearr a 
bhaint as dúliostú”. 
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Conclúidí 
1.54. Is í príomhfheidhm na caibidle seo ná tacú leis an tuairim iniúchóireachta a 
chuirtear i láthair sa ráiteas dearbhaithe. Déanaimid na torthaí iniúchóireachta 
gaolmhara a chur i láthair i míreanna 1.55 agus 1.56. 

Torthaí iniúchóireachta 

1.55. Táimid tagtha ar an gconclúid nach raibh míráitis ábharthacha ann a rinne 
difear do na cuntais. 

1.56. A mhéid a bhaineann le rialtacht na n-idirbheart, táimid tagtha ar an 
gconclúid go raibh an t-ioncam saor ó earráid ábharthach. I gcás an chaiteachais, 
taispeánann torthaí ár n-iniúchta go raibh an leibhéal earráide measta méadaithe i 
gcomparáid leis an mbliain seo caite ó 2.7 % go 3.0 %. Bhí leibhéal earráide ábharthach 
i gceist le caiteachas ardriosca (a bhí bunaithe ar athchistiú den chuid is mó). I mbliana, 
bhí an sciar den chaiteachas ardriosca inár bpobal iniúchóireachta méadaithe tuilleadh 
go dtí 63.2 %, agus tá sé fós ina chuid shubstainteach dár bpobal iniúchóireachta. 

1.57. Tá meastachán earráide (riosca ag tráth na híocaíochta) an Choimisiúin, mar 
atá foilsithe in AMPR 2021, ag 1.9 % – figiúr atá faoi bhun an raoin atá againne. 

1.58. Tá teorainneacha ag gabháil le seiceálacha ex post an Choimisiúin agus na 
mBallstát i gCeannteidil 1, 2 agus 6 de CAI a dhéanann difear don riosca ag tráth na 
híocaíochta mar atá foilsithe san AMPR, agus dá réir sin a dhéanann difear do 
mheasúnú riosca an Choimisiúin. Léiríonn ár n-obair leantach ar thuairisciú an 
Choimisiúin ar cheartúcháin agus gnóthachain airgeadais go bhfuil feabhas tagtha ar an 
tuairisciú sin, ach d’fhéadfadh míthuiscintí éirí as an gcur i láthair. 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 1.1 – Cur chuige agus modheolaíocht na 
hiniúchóireachta 
(1) San iarscríbhinn seo, tugtar cuntas ar an gcur chuige agus modheolaíocht a bhí 

againn don iniúchóireacht ar bheachtas na gcuntas agus ar rialtacht an ioncaim 
agus rialtacht na n-idirbheart (caiteachais buiséid) faoi CAI39. Maidir lenár gcur 
chuige iniúchóireachta don chaiteachas faoi RRF40 (príomh-chomhchuid NGEU41), 
atá difriúil agus sealadach, tá cuntas air sin i gCaibidil 10. 

(2) Tá ár gcuid oibre ag teacht leis na caighdeáin idirnáisiúnta iniúchóireachta agus 
áirithíonn sí go bhfuil fianaise iniúchóireachta leordhóthanach agus iomchuí ag 
gabháil mar thaca lenár dtuairimí iniúchóireachta. Tagraítear san iarscríbhinn seo 
freisin do na príomhdhifríochtaí idir ár gcur chuige iniúchóireachta agus an 
bealach a ndéanann an Coimisiún an leibhéal neamhrialtachtaí a mheas agus a 
thuairisciú42, i bhfeidhmiú a chuid dualgas dó mar bhainisteoir ar bhuiséad an 
Aontais. Chuige sin, tugaimid soiléiriú ar an gcaoi a ndéanaimid an méid seo a 
leanas: 

— na hearráidí a fuarthas a eachtarshuíomh (mír (7)); 

— ár gcaibidlí a leagan amach bunaithe ar cheannteidil CAI (mír (9)); 

— rialacha Eorpacha agus náisiúnta a chur i bhfeidhm (mír (10)); agus 

— earráidí sa phróiseas soláthair a chainníochtú (mír (19)). 

(3) Tá ár modheolaíocht iniúchóireachta ar fáil ar ár suíomh gréasáin43. Tá samhail ar 
leith againn don dearbhú chun ár gcuid oibre a phleanáil. Nuair a bhíonn an 
phleanáil ar siúl againn, breithnímid an baol go bhfuil earráidí ag tarlú (riosca 

                                                      
39 Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 ón gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais 

ilbhliantúil do na blianta 2021 go 2027. 

40 Rialachán (AE) 2021/241. 

41 Rialachán (AE, Euratom) 2020/2094 ón gComhairle. 

42 AMPR 2021, Imleabhar II, Iarscríbhinn 2, fonóta 49, lch. 53. 

43 Ardán CIE don mhodheolaíocht iniúchóireachta, AWARE. 
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fréimhíochta) agus an baol nach bhfuil earráidí á gcosc nó á mbrath agus nach 
bhfuil siad á gceartú (riosca rialaithe). 

CUID 1 – An cur chuige iniúchóireachta le haghaidh bheachtas na gcuntas 

(4) Scrúdaímid cuntais chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh chun beachtas na gcuntas 
sin a dhéanamh amach. Tá siad sin comhdhéanta díobh seo a leanas:  

(a) ráitis airgeadais chomhdhlúite; agus  

(b) tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid. 

(5) Ba cheart go mbeadh na nithe seo a leanas curtha i láthair go cuí ar gach slí 
ábharthach: 

(a) staid airgeadais an Aontais Eorpaigh ag deireadh na bliana; 

(b) torthaí a chuid oibríochtaí agus sreabha airgid; agus 

(c) athruithe i nglansócmhainní don bhliain atá críochnaithe. 

(6) Inár n-iniúchadh, déanaimid: 

(a) meastóireacht ar an timpeallacht rialaithe don chuntasaíocht; 

(b) seiceáil ar fheidhmiú príomh-nósanna imeachta cuntasaíochta agus ar an 
bpróiseas clabhsúir ag deireadh bliana; 

(c) anailís ar na príomhshonraí cuntasaíochta ó thaobh comhleanúnachais agus 
réasúnachta de; 

(d) anailís ar chuntais agus/nó iarmhéideanna, agus a sheiceáil an bhfuil siad ag 
réiteach le chéile; 

(e) tástálacha substainteacha ar ghealltanais, íocaíochtaí agus míreanna 
suntasacha den chlár comhardaithe, bunaithe ar shamplaí ionadaíocha; 

(f) obair iniúchóirí eile a úsáid nuair is féidir, i gcomhréir leis na caighdeáin 
idirnáisiúnta iniúchóireachta, go háirithe nuair a bhíonn iniúchóireacht á 
déanamh againn ar ghníomhaíochtaí iasachtaíochta agus iasachtaithe atá á 
mbainistiú ag an gCoimisiún agus a bhfuil deimhnithe iniúchóireachta 
seachtraí ar fáil lena n-aghaidh; 
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(g) an leibhéal de 2.0 % a úsáid mar an tairseach ábharthachta dár dtuairim. 
Déanaimid nádúr, méid agus comhthéacs na n-earráidí, mar aon le haon 
fhaisnéis eile atá ar fáil, a chur san áireamh freisin. 

CUID 2 – An cur chuige iniúchóireachta le haghaidh rialtacht na n-idirbheart 

(7) Is é an cur chuige reatha atá againn chun a mheasúnú an bhfuil na hidirbhearta is 
bun leis na cuntais ag comhlíonadh rialacha agus rialacháin an Aontais ná a bheith 
ag brath go príomha ar thástáil dhíreach comhlíontachta i gcás sampla mór, 
randamach agus ionadaíoch d’idirbhearta. De réir cleachtais staitistiúla a bhfuil 
glacadh leo, tugann eachtarshuíomh na dtorthaí as sampla staitistiúil an 
meastachán is fearr don ráta earráide. Déanaimid ár sampla a dheighilt de réir 
caiteachas ardriosca agus caiteachas ísealriosca agus de réir strataim éagsúla do 
cheannteidil CAI a bhfuilimid ag tuairisciú orthu. Is nós imeachta é sin a ligeann 
dúinn na hearráidí atá braite againn a eachtarshuíomh do na réimsí lena 
mbaineann. 

(8) Breithnímid, áfach, an féidir linn úsáid éifeachtúil a bhaint as na seiceálacha ar 
rialtacht atá déanta cheana féin ag iniúchóirí eile. Más mian linn torthaí na 
seiceálacha sin a úsáid inár n-obair iniúchóireachta féin, i gcomhréir le caighdeáin 
iniúchóireachta, déanaimid measúnú ar neamhspleáchas agus inniúlacht na n-
iniúchóirí eile agus ar scóip agus leormhaitheas a gcuid oibre. 

An chaoi a ndéanaimid idirbhearta a thástáil 

(9) Eagraímid ár n-obair iniúchóireachta agus tuairiscímid torthaí na hoibre sin de réir 
cheannteidil éagsúla CAI ag teacht leis an struchtúr buiséid atá cinntithe ag an 
reachtóir. Faoi gach ceannteideal CAI ina dtugaimid measúnú sonrach (Caibidlí 4-
6 agus 9), déanaimid tástáil ar shampla ionadaíoch d’idirbhearta chun meastachán 
den leibhéal earráide sa phobal iniúchóireachta foriomlán a thabhairt. 

(10) Le haghaidh gach idirbheart roghnaithe, déanaimid amach an ndearnadh nó nach 
ndearnadh an t-éileamh nó an íocaíocht chun na críche atá formheasta sa 
bhuiséad agus atá sonraithe sa reachtaíocht agus ar chomhlíon sé na dlíthe agus 
rialacháin is infheidhme. Bíonn aird chuí ag ár measúnú ar léirmhíniú dhlí an 
Aontais agus an dlí náisiúnta atá tugtha ag na cúirteanna breithiúnais náisiúnta nó 
ag comhlachtaí neamhspleácha agus údarásacha náisiúnta agus ag Cúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Scrúdaímid an chaoi a ndearnadh méid an 
éilimh nó na híocaíochta a ríomh (i gcás éilimh mhóra: bunaithe ar rogha 
ionadaíoch de gach mír san idirbheart). Is éard atá i gceist leis an bpróiseas sin ná 
an t-idirbheart a rianú ó na cuntais bhuiséadacha go dtí an faighteoir deiridh (e.g. 
feirmeoir, nó an té a eagraíonn cúrsa oiliúna nó tionscadal le haghaidh cabhair um 
fhorbairt), agus comhlíontacht á tástáil ag gach leibhéal. 
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(11) Nuair a bhíonn idirbhearta ioncaim á dtástáil againn, is é atá mar thúsphointe ag 
ár scrúdú ar cháin bhreisluacha agus ar acmhainní dílse atá bunaithe ar OIN ná na 
comhiomláin mhaicreacnamaíocha ar ar a mbonn atá siad sin ríofa. I gcás na 
hacmhainne dílse atá bunaithe ar dhramhaíl pacáistíochta plaistí neamh-
athchúrsáilte, d’athbhreithníomar an próiseas chun sonraí tuartha a thiomsú mar 
gurb iad a gcuid meastachán staidrimh amháin a bheidh á gcur ar fáil ag na 
Ballstáit in 2023 don bhliain reatha. Scrúdaíomar na rialuithe a rinne an Coimisiún 
ar ranníocaíochtaí sin na mBallstát suas go dtí an pointe ag a bhfaightear iad agus 
a ndéantar iad a thaifeadadh sna cuntais chomhdhlúite. I gcás acmhainní dílse 
traidisiúnta, scrúdaímid cuntais na n-údarás custaim agus sreabh na ndleachtanna 
— arís suas go dtí an pointe ag a bhfaigheann an Coimisiún iad agus a ndéanann 
sé iad a thaifeadadh. 

(12) Ar thaobh an chaiteachais de, scrúdaímid an caiteachas ag an bpointe a bhfuil 
gníomhaíochtaí déanta nó costais tabhaithe ag faighteoirí deiridh na gcistí ón 
Aontas, agus nuair atá an Coimisiún tar éis glacadh leis an gcaiteachas 
(“caiteachas glactha”). Baineann sé seo le gach catagóir íocaíochta (lena n-áirítear 
iad sin a dhéantar chun sócmhainní a cheannach). I gcleachtas, ciallaíonn sé sin go 
bhfuil íocaíochtaí eatramhacha agus íocaíochtaí deiridh clúdaithe inár bpobal 
idirbheart. Níor scrúdaíomar íocaíochtaí réamh-mhaoinithe ag an bpointe a 
ndearnadh iad, ach rinneamar amhlaidh ag an bpointe: 

(a) a bhfuil fianaise tugtha ag faighteoir deiridh na gcistí ón Aontas (e.g. 
feirmeoir, foras taighde, cuideachta a sholáthraíonn oibreacha nó seirbhísí 
faoi chonradh soláthair phoiblí) go bhfuil siad úsáidte; agus 

(b) a bhfuil an Coimisiún (nó institiúid nó comhlacht eile a bhainistíonn cistí ón 
Aontas) tar éis glacadh le húsáid deiridh na gcistí tríd an airleacan a 
imréiteach. 

(13) Rinneadh athruithe ar reachtaíocht a bhain le “Comhtháthú” in CAI 2014-2020 a 
bhí ann roimhe seo, agus bhí tionchar aige sin ar an rud a measann an Coimisiún a 
bheith ina “chaiteachas glactha” sa réimse seo. Ó 2017 i leith, bhí ár bpobal 
iniúchóireachta don cheannteideal seo de CAI comhdhéanta, do thréimhse 2014-
2020, de chaiteachas a bhí ar áireamh sna cuntais a nglacann an Coimisiún go 
bliantúil leo agus, do thréimhse 2007-2013, d’íocaíochtaí deiridh (lena n-áirítear 
réamh-mhaoiniú atá imréitithe cheana). Ciallaíonn sé sin gur thástálamar 
idirbhearta ar cheart, ina leith sin, go mbeadh gach gníomhaíocht ábhartha curtha 
chun feidhme ag na Ballstáit chun earráidí a shainaithin siad féin a cheartú. Is é ár 
gcuspóir, sa bhreis ar rannchuidiú le ráiteas dearbhaithe 2021, ná athbhreithniú a 
dhéanamh ar obair na n-údarás iniúchóireachta agus teacht ar chonclúid i dtaobh 
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a iontaofa atá príomhtháscaire rialtachta an Choimisiúin don réimse seo – an ráta 
earráidí iarmharacha. 

(14) Tá ár sampla iniúchóireachta deartha ar shlí a ligeann dúinn meastachán den 
leibhéal earráide don chaiteachas ina iomláine a thabhairt seachas leibhéal 
earráide a thabhairt le haghaidh idirbhearta aonair (e.g. tionscadal ar leith). 
Bainimid úsáid as sampláil de réir aonad airgeadaíochta chun éilimh nó íocaíochtaí 
a roghnú agus, ar leibhéal níos ísle, chun míreanna aonair laistigh d’idirbheart a 
roghnú (e.g. sonraisc don tionscadal, dáileachtaí talún in éileamh a dhéanann 
feirmeoir). Maidir leis na rátaí earráide a thuairiscítear do na míreanna sin, níor 
cheart breathnú orthu mar chonclúid i dtaobh na n-idirbheart a bhaineann leo, 
ach ba chóir breathnú orthu mar nithe a rannchuidíonn go díreach leis an leibhéal 
earráide foriomlán do chaiteachas an Aontais ina iomláine. 

(15) Ní scrúdaímid idirbhearta i ngach Ballstát, stát is tairbhí agus réigiún in aon bhliain 
ar leith. Cé go bhféadfadh sé go n-ainmneoimis Ballstáit, stáit thairbhiúla agus/nó 
réigiúin áirithe, ní chiallaíonn sé sin nach dtarlaíonn na samplaí sin in áiteanna eile 
chomh maith. Maidir leis na samplaí léiritheacha a chuirtear i láthair sa tuarascáil 
seo, ní bunús iad le haghaidh conclúidí a bhféadfaí teacht orthu i gcás na 
mBallstát, na stát is tairbhithe agus/nó na réigiún lena mbaineann. 

(16) Níl ár gcur chuige deartha ar shlí a ligfeadh dúinn sonraí a bhailiú i dtaobh 
mhinicíocht earráide sa phobal iomlán. Dá bhrí sin, ní léiriú ar mhinicíocht 
earráide in idirbhearta atá cistithe ag an Aontas ná i mBallstáit aonair atá sna 
figiúirí a chuirtear i láthair faoin líon earráidí a braitheadh i gceannteideal de CAI, i 
gcaiteachas atá bainistithe ag ardstiúrthóireacht nó sa chaiteachas a dhéanann 
Ballstát ar leith. 

An chaoi a ndéanaimid torthaí na tástála ar idirbhearta a mheas agus a chur i láthair 

(17) D’fhéadfadh sé go mbainfeadh earráid leis an méid iomlán atá i gceist le 
hidirbheart aonair, nó díreach le cuid de. Breithnímid an bhfuil earráidí 
inchainníochtaithe nó neamh-inchainníochtaithe, i.e. an bhfuil nó nach bhfuil sé 
indéanta a thomhas cé chomh mór agus a rinne an earráid difear don mhéid a 
scrúdaíodh. Earráidí a braitheadh agus a ceartaíodh sula ndearnamar ár gcuid 
seiceálacha, agus a braitheadh agus a ceartaíodh go neamhspleách ar ár gcuid 
seiceálacha, ní áirítear iad sin i ríomh agus minicíocht na n-earráidí, mar go 
léiríonn a mbrath agus a gceartú gur oibrigh na córais rialaithe go héifeachtach. 
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(18) Tugtar tuairisc sa doiciméad dar teideal “Neamh-chomhlíonadh na rialacha maidir 
le soláthar poiblí – Cineálacha neamhrialtachtaí agus bonn don chainníochtú”44 ar 
na critéir atá againn chun earráidí sa soláthar poiblí a chainníochtú. 

(19) D’fhéadfadh an cainníochtú atá againne a bheith éagsúil ón gceann a bhíonn in 
úsáid ag an gCoimisiún nó ag na Ballstáit nuair a chinneann siad cén chaoi le 
freagairt do chásanna ina mbíonn na rialacha maidir le soláthar poiblí á gcur i 
bhfeidhm go mícheart. Is sáruithe tromchúiseacha ar rialacha soláthair, agus 
iadsan amháin, a dhéanaimid a chainníochtú. Is iad na sáruithe sin a stop an té a 
rinne an tairiscint is fearr ón tairiscint a ghnóthachan, agus a d’fhág an caiteachas 
faoin gconradh neamh-incháilithe, agus iadsan amháin a dhéanaimid a 
chainníochtú mar earráidí soláthair 100 %. Ní bhainimid úsáid as cothromrátaí le 
haghaidh na gcineálacha éagsúla de shárú ar rialacha soláthair mar a dhéanann an 
Coimisiún45. An cainníochtú a dhéanaimid ar earráidí soláthair phoiblí, bunaímid é 
sin ar na méideanna de chaiteachas neamh-incháilithe sna hidirbhearta atá 
scrúdaithe. 

Leibhéal earráide measta 

(20) D’fhormhór cheannteidil CAI agus do bhuiséad foriomlán an Aontais, cuirimid 
‘leibhéal earráide measta’ (ELE) ar fáil, arb iad na hearráidí inchainníochtaithe 
amháin a chuirtear san áireamh ann agus a thugtar mar chéatadán. Samplaí de na 
hearráidí ná sáruithe inchainníochtaithe ar na rialacha is infheidhme, ar rialacha 
nó ar choinníollacha conartha nó deontais. Déanaimid meastachán freisin ar an 
teorainn earráide íochtarach (LEL) agus ar an teorainn earráide uachtarach (UEL). 

(21) Bíonn leibhéal de 2.0 % in úsáid againn mar thairseach ábharthachta dár dtuairim. 
Déanaimid nádúr, méid agus comhthéacs na n-earráidí, mar aon le haon fhaisnéis 
eile atá ar fáil, a chur san áireamh freisin. 

(22) Ní bhunaímid ár ráiteas dearbhaithe a thuilleadh go huile agus go hiomlán ar ár 
meastachán earráide foriomlán. Ó 2016 i leith, leanamar de bheith ag sainaithint 
réimsí ísealriosca de bhuiséad an Aontais, ina mbeimis ag dréim le leibhéal 
earráide neamhábharthach a fháil sa chaiteachas glactha, agus réimsí ardriosca, 
ina nglacaimid leis go mbeidh leibhéal earráide ábharthach ann. Ar an ábhar sin, 

                                                      
44 Cainníochtú na n-earráidí soláthair phoiblí. 

45 Treoirlínte maidir le ceartúcháin airgeadais i gcás neamhrialtachtaí soláthair phoiblí 2019 ón 
gCoimisiún, atá ar fáil san Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh ón gCoimisiún an 
14.5.2019 lena leagtar síos na treoirlínte maidir le cinneadh a dhéanamh i dtaobh na 
gceartúchán airgeadais atá le cur i bhfeidhm ar chaiteachas arna mhaoiniú ag an Aontas de 
bharr neamhchomhlíonadh na rialacha maidir le soláthar poiblí. 
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sa bhreis ar rioscaí fréimhíochta agus rialaithe, breithnímid na córais bhainistithe 
agus rialaithe mar aon le torthaí ó iniúchtaí a rinneadh san am a caitheadh. Mar 
shampla, déileálaimid le caiteachas forbartha tuaithe atá bunaithe ar theidlíochtaí 
faoi Cheannteideal 3 de CAI agus le caiteachas riaracháin eile (i.e. caiteachas nach 
caiteachas tuarastail é) faoi Cheannteideal 7 de CAI mar chaiteachas ard-riosca 
bunaithe ar ár dtaithí in iniúchtaí roimhe seo. Cuireann an deighilt seo ar ár 
gcumas a dhéanamh amach chomh héifeachtúil agus is féidir an bhfuil nádúr 
‘forleatach’ ag gabháil leis na hearráidí ábharthacha a fhaightear (féach mír (27)). 

Scrúdaímid córais agus tuairiscímid na torthaí 

(23) An Coimisiún, institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais, údaráis na mBallstát, 
tíortha is tairbhithe agus réigiúin, bunaíonn siad córais rialaithe chun na rioscaí a 
ghabhann leis an mbuiséad a bhainistiú agus chun rialtacht na n-idirbheart a 
fhormhaoirsiú/áirithiú. Tá sé cuiditheach na córais sin a scrúdú ionas go bhféadfar 
aon áit ar féidir feabhsúcháin a dhéanamh a shainaithint. Thairis sin, 
rannchuidíonn torthaí na hoibre sin lenár measúnú riosca. 

(24) Tá go leor córas aonair i gceist le gach ceannteideal de CAI, lena n-áirítear ioncam. 
Déanaimid na torthaí ar ár gcuid oibre ar na córais a chur i láthair in éineacht le 
moltaí chun feabhsúcháin a dhéanamh. 

An chaoi a dtagaimid ar ár dtuairimí sa ráiteas dearbhaithe 

(25) Bunaímid ár dtuairim ar fhianaise iniúchóireachta atá leordhóthanach, ábhartha 
agus beacht i dtaobh rialtacht na n-idirbheart is bun le cuntais chomhdhlúite an 
Aontais. Chun an fhianaise sin a fháil, déanaimid tástáil ar idirbhearta agus 
scrúdaímid na córais bhainistithe agus rialaithe, a bhfuil tuairisc air sin againn i 
gCaibidlí 3-9. Ligeann an obair sin dúinn teacht ar thuairim fheasach i dtaobh an 
bhfuil earráidí sa phobal os cionn na dteorainneacha ábharthachta nó an bhfuil 
siad laistigh de na teorainneacha sin. 

(26) I gcás ina n-aimsímid leibhéal earráide ábharthach agus go gcinnimid cén tionchar 
atá aige ar an tuairim iniúchóireachta, bíonn orainn a dhéanamh amach an bhfuil 
na hearráidí, nó an easpa fianaise iniúchóireachta, ‘forleatach’. Á dhéanamh sin 
dúinn, cuirimid i bhfeidhm an treoraíocht atá i gCaighdeán Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (ISA) 705 (athbhreithnithe)46 (agus ag fairsingiú na treoraíochta 
sin dúinn chun í a chur i bhfeidhm maidir le saincheisteanna dlíthiúlachta agus 

                                                      
46 Caighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISA) 705 (athbhreithnithe) – Modhnuithe ar an 

Tuairim atá i dTuarascáil an Iniúchóra Neamhspleách. 
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rialtachta, i gcomhréir lenár sainordú). Sa chás go mbíonn earráidí ábharthach 
agus forleatach, cuirimid tuairim neamhfhabhrach i láthair. 

(27) Tá earráid agus/nó easpa fianaise iniúchóireachta ‘forleatach’ más rud é, i
dtuairim an iniúchóra, nach bhfuil siad teoranta do ghnéithe, cuntais nó míreanna
ar leith sna ráitis airgeadais (i.e. go dtarlaíonn siad ar fud na gcuntas nó na n-
idirbheart atá tástáilte). Fiú amháin má tá siad teoranta do na nithe ar leith sin, tá
siad fós forleatach más rud é go seasann siad, nó go bhféadfaidís seasamh, do
sciar substainteach de na ráitis airgeadais nó má bhaineann siad le nithe a
fhoilsítear agus gur nithe iad sin a bhaineann go bunúsach le tuiscint na n-
úsáideoirí ar na ráitis airgeadais.

CUID 3 – Nósanna imeachta iniúchóireachta i ndáil le calaois 

(28) Sainaithnímid agus measúnaímid na rioscaí a ghabhann le míráiteas ábharthach a
bheith sna cuntais chomhdhlúite agus na rioscaí go bhfuil neamh-chomhlíonadh
ábharthach ó thaobh cheanglais dhlí an Aontais i gceist sna hidirbhearta is bun leis
na cuntais, bídís sin ann mar gheall ar chalaois nó mar gheall ar earráid.

(29) Déanaimid nósanna imeachta iniúchóireachta a dhearadh agus a chur i gcrích atá
sofhreagartha do na rioscaí sin agus trína bhfaightear fianaise iniúchóireachta atá
leordhóthanach agus iomchuí le bheith mar bhunús dár dtuairim. Tá cásanna de
mhíráiteas ábharthach nó neamh-chomhlíonadh a éiríonn as calaois níos deacra le
brath ná na cásanna sin a éiríonn as earráidí, mar go bhféadfadh camastaíl,
brionnú, neamhghníomhartha intinneacha, nó dífheidhmiú an rialaithe
inmheánaigh a bheith i gceist le calaois. Dá thoradh sin, is mó an baol atá ann
nach féidir cásanna den sórt sin a bhrath.

(30) Má tá cúis amhrais againn gur tharla gníomhaíocht chalaoiseach, déanaimid é sin
a thuairisciú chuig OLAF, Oifig Frithchalaoise an Aontais Eorpaigh. Is é OLAF atá
freagrach as aon imscrúdú riaracháin a thiocfadh as sin a dhéanamh. Sa bhreis air
sin, ó 2021 i leith, déanaimid aon chás amhrais a bhíonn againn faoi chionta
coiriúla a thagann faoi inniúlacht Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE),
a éiríonn as ár n-obair iniúchóireachta nó as faisnéis a thuairiscítear dúinn, a chur
ar aghaidh chuig OIPE. Ansin, leanann OIPE suas na cásanna sin agus cinneann sé
an bhfuil imscrúdú coiriúil le tionscnamh. Tuairiscímid roinnt cásanna in aghaidh
na bliana chuig OLAF agus OIPE.
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CUID 4 – Nasc idir na tuairimí iniúchóireachta ar bheachtas na gcuntas agus ar 
rialtacht na n-idirbheart 

(31) Tá siad seo a leanas eisithe againn: 

(a) tuairim iniúchóireachta ar chuntais chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh don 
bhliain airgeadais atá críochnaithe; agus 

(b) tuairimí iniúchóireachta ar rialtacht an ioncaim agus an chaiteachais is bun 
leis na cuntais sin. 

(32) Déanaimid ár n-obair ar ár dtuairimí de réir Chaighdeáin Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta agus Chóid Eitice IFAC agus de réir Chaighdeáin Idirnáisiúnta na 
nUasfhoras Iniúchóireachta de chuid INTOSAI. 

(33) Sa chás go n-eisíonn na hiniúchóirí tuairimí iniúchóireachta ar bheachtas na 
gcuntas agus freisin ar rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, luaitear 
sna caighdeáin sin nach leor ann féin tuairim mhodhnaithe ar rialtacht na n-
idirbheart le go leanfadh tuairim mhodhnaithe ar bheachtas na gcuntas aisti. 
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Caibidil 2 

Bainistiú buiséadach agus airgeadais 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 2.1. 

Bainistiú buiséadach agus airgeadais in 2021 2.2.-2.39. 
Bhí cur chun feidhme an bhuiséid íseal i gcás gealltanas, ach 
ard i gcás íocaíochtaí 2.2.-2.16. 
Ós rud é go rabhthas déanach ag glacadh rialachán, bhí cur chun 
feidhme na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas íseal 2.4.-2.8. 

Baineadh úsáid as beagnach gach ceann de na leithreasuithe faoi 
chomhair íocaíochtaí 2.9.-2.11. 

Tháinig méadú ar ionsú cistiú CSIE 2014-2020 2.12.-2.16. 

Mhéadaigh méid na n-aistrithe buiséadacha 2.17.-2.19. 

Cuireadh tús le cur chun feidhme NGEU in 2021 2.20.-2.25. 
Bhí difríochtaí suntasacha ann ó thaobh a mhéid a bhí gealltanais idir 
cláir le cistiú NGEU á gcur chun feidhme 2.20.-2.23. 

Fuair go leor Ballstát réamh-mhaoiniú de dheontais RRF, agus fuair an 
Spáinn íocaíocht as garspriocanna a bhaint amach 2.24.-2.25. 

Bhí an méid is airde riamh de €341.6 billiún i gceist le 
gealltanais le híoc as buiséad an Aontais agus NGEU 2.26.-2.32. 

Neartaigh na híocaíochtaí le faighteoirí deiridh na n-
ionstraimí airgeadais faoi bhainistíocht chomhroinnte faoi 
dheireadh in 2020 2.33.-2.36. 

Tá ionstraimí gníomhaíochta seachtraí seachbhuiséid 
ionchorpraithe anois i mbuiséad AE 2.37. 

Níl aon tuairisciú cuimsitheach ar COVID-19 fós ann 2.38.-2.39. 
  

62



 

Rioscaí agus dúshláin 2.40.-2.54. 
Baineann rioscaí agus dúshláin le hionstraimí buiséadacha 
éagsúla a chur chun feidhme ag an am céanna i dtréimhse 
sách gearr 2.40.-2.41. 

Mhéadaigh an neamhchosaint iomlán do bhuiséad an 
Aontais in 2021, go príomha mar gheall ar NGEU a thabhairt 
isteach 2.42.-2.44. 

Tá roinnt sásraí ann chun buiséad an Aontais a chosaint ó 
rioscaí a ghabhann le dliteanais theagmhasacha 2.45.-2.51. 
Méadaíodh an lamháltas d’uasteorainn na n-acmhainní dílse 2.45.-2.47. 

Laghdaíonn contra-ráthaíochtaí le haghaidh iasachtaí SURE na rioscaí 
atá le seasamh ag buiséad AE 2.48. 

Thosaigh an Ciste don Soláthar Coiteann ag teacht le chéile chun 
ráthaíocht a thabhairt do chistí in 2021 2.49.-2.51. 

Tá cogadh foghach na Rúise in aghaidh na hÚcráine ag 
méadú na rioscaí do bhuiséad an Aontais 2.52.-2.54. 

Conclúidí agus moltaí 2.55.-2.66. 
Conclúidí 2.55.-2.66. 

Moltaí 

Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 2.1 – Cur chun feidhme NGEU de réir cláir (i 
milliúin euro) 
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Réamhrá 
2.1. Sa chaibidil seo, cuirtear i láthair na príomh-shaincheisteanna buiséadacha agus 
airgeadais a shainaithníomar le linn ár gcuid oibre do 2021, an chéad bhliain den 
chreat airgeadais ilbhliantúil nua, i.e. Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2021-20271. 
Clúdaíonn ár n-anailís an maoiniú breise atá ag éirí as an ionstraim2 théarnaimh ar a 
dtugtar NextGenerationEU (NGEU), a bhfuil sé mar aidhm leis tacú leis an téarnamh i 
ndiaidh phaindéim COVID-19. Sa chaibidil seo, tuairiscímid freisin ar na rioscaí agus 
dúshláin bhuiséadacha agus airgeadais a bhféadfadh sé go mbeadh ar an Aontas 
Eorpach déileáil leo sna blianta amach romhainn. Tá an chaibidil bunaithe ar ár n-
athbhreithniú ar chur chun feidhme bhuiséad an Aontais agus ar dhoiciméid atá 
foilsithe ag an gCoimisiún agus ag geallsealbhóirí eile. Tugtar aird chuí freisin ar an 
obair atá déanta dár gcuid tuarascálacha bliantúla, tuarascálacha speisialta, 
athbhreithnithe agus tuairimí. 

  

                                                    
1 Rialachán (AE, Euratom) 2020/2013 ón gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais 

ilbhliantúil do na blianta 2021 go 2027. 

2 Rialachán (AE, Euratom) 2020/2094 ón gComhairle lena mbunaítear Ionstraim Théarnaimh 
de chuid an Aontais Eorpaigh chun tacú leis an téarnamh i ndiaidh ghéarchéim COVID-19. 
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Bainistiú buiséadach agus airgeadais 
in 2021 

Bhí cur chun feidhme an bhuiséid íseal i gcás gealltanas, ach ard 
i gcás íocaíochtaí 

2.2. Sa roinn seo, déanaimid anailís ar an gcaoi a ndearnadh buiséad an Aontais a
chur chun feidhme in 2021. Caiteachais a cistíodh as tabhairt anonn agus as ioncam 
sannta, tá siad eisiata as an anailís seo mar nach cuid iad den bhuiséad a glacadh agus 
go bhfuil siad faoi réir rialacha eile. Clúdaíonn ár n-anailís freisin na méideanna breise 
atá ag eascairt as ionstraim NGEU. Tá a mhéid a chlúdaítear an tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta (RRF) teoranta don chomhchuid atá bunaithe ar dheontais agus 
tá an chomhchuid atá bunaithe ar iasachtaí eisiata as, mar go bhfuil sé sin coinnithe ar 
leithligh ó bhuiséad an Aontais Eorpaigh. 

2.3. Is mó leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí ná leithreasuithe faoi chomhair
gealltanas a bhí i mbuiséad glactha 2021 an Aontais. Seo é an chéad uair atá sé sin 
tarlaithe le 40 bliain anuas. San am a caitheadh3, d’iarramar go gcoinneofaí comhardú 
rianúil idir leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí agus leithreasuithe faoi chomhair 
gealltanas, agus go mbeadh leordhóthain leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí 
curtha ar fáil. 

Ós rud é go rabhthas déanach ag glacadh rialachán, bhí cur chun feidhme 
na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas íseal 

2.4. D’fhormheas an t-údarás buiséadach buiséad tosaigh de €164.3 billiún le
haghaidh leithreasuithe faoi chomhair gealltanas chomh maith le sé bhuiséad 
leasaitheacha, a ndearna ceithre cinn acu sin méid na leithreasuithe faoi chomhair 
gealltanas a athrú. Is é €166.8 billiún a bhí sa bhuiséad críochnaitheach, suim atá os 
cionn uasteorainn CAI de €163.5 billiún (féach Fíor 2.1). Bhíothas in ann é sin a 
dhéanamh trí leas a bhaint as ionstraimí speisialta, amhail an Ionstraim Sholúbthachta 
agus an Cúlchiste um Dhlúthpháirtíocht agus Cabhair Éigeandála, atá an tAontas in ann 
a úsáid chun freagairt ar bhonn solúbtha do thosca gan choinne. 

3 Féach mír 2.48 de Thuarascáil bhliantúil 2016 uainn, mír 2.48 de Thuarascáil bhliantúil 2018 
uainn, agus mír 2.52 de Thuarascáil bhliantúil 2019 uainn. 
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2.5. I rith 2021, bhí suim iomlán de €113.4 billiún geallta; agus ní raibh ansin ach
68 % den mhéid ar fad a bhí ar fáil. Tá an ráta sin thar a bheith íseal, fiú níos ísle ná an 
ráta a bhí ann in 2014 – an chéad bhliain den CAI roimhe sin (77 %). 

2.6. Maidir leis an bpacáiste reachtach atá mar bhonn taca do CAI 2021-2027, tá sé
sin comhdhéanta de Rialachán CAI4, a chuir an Coimisiún síos mar thogra ar dtús i 
mBealtaine 2018 agus nár glacadh go dtí Mí na Nollag 2020, agus sraith de rialacháin 
earnála, a ndearnadh iad go léir a fhormheas tar éis thús CAI. I gcás na gcistí 
talmhaíochta5, glacadh idirthréimhse le haghaidh 2021-2022. Bhí an mhoill a bhain leis 
an reachtaíocht earnála a ghlacadh i bhfad níos mó ná mar a bhí ag tús CAI 2014-2020. 
Is mar gheall ar phaindéim COVID-19 den chuid is mó a bhí moilleanna ann agus mar 
gheall ar an dara togra ón gCoimisiún do CAI a eisíodh i mí Bhealtaine 2020. 

2.7. I dTuarascáil bhliantúil 2020 uainn6, tharraingíomar aird ar an mbaol go
bhféadfadh sé go gcuirfí moill ar chur chun feidhme na gcistí bainistíochta comhpháirtí 
faoi CAI 2021-2027 mar gheall go rabhthas déanach le glacadh Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna (CPR)7. Tharraingíomar aird freisin ar an mbaol go mbeadh brú 
ar acmhainní riaracháin an Choimisiúin agus na mBallstát mar gheall ar an ngá a bhí le 
dlús a chur le cistiúchán a ionsú ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa 
(CSIE) faoi CAI 2014-2020 agus mar gheall ar chistiú breise a bheith ar fáil (NGEU). 

4 Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 ón gComhairle. 

5 Rialachán (AE) 2020/2220 lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh 
tacaíocht ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste 
Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) sna blianta 2021 agus 2022. 

6 Féach Tuarascáil bhliantúil 2020 uainn, míreanna 2.23-2.31. 

7 Rialachán (AE, Euratom) 2021/1060 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe, 
an Ciste um Aistriú Cóir agus an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus 
rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce 
agus Lánpháirtíocht, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim le haghaidh Tacaíocht 
Airgeadais don Bhainistiú Teorainneacha agus don Bheartas Víosaí. 
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2.8. In 2021, bhí moilleanna i nglacadh na rialachán earnála ina gcúis le moil a chur
ar chláir nua a sheoladh, go háirithe do na hocht gciste bainistíochta comhroinnte faoi 
CPR8. Níor úsáideadh ach 2 % de mhéid na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas a 
bhí ar fáil do na hocht gciste bainistíochta comhroinnte sin. Ba lú ná 1 % an úsáid a 
baineadh as leithreasuithe faoi chomhair gealltanas do na trí chiste is mó (Ciste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, an Ciste Comhtháthaithe agus Ciste Sóisialta na 
hEorpa). Bhí an caiteachas sin ag baint le míreanna amhail cúnamh teicniúil. Mar 
thoradh air sin, de réir fhorálacha Rialachán CAI9, caithfear beagnach €49 mbilliún de 
€50.1 billiún (i.e. an méid iomlán de leithreasuithe faoi chomhair gealltanas de chuid 
na gcistí bainistíochta comhroinnte atá ar fáil) a aistriú ó bhliain airgeadais 2021 go dtí 
blianta airgeadais 2022-2025 agus é sin a dháileadh go comhionann ar gach bliain 
díobh (25 %). Dá réir sin, beidh na híocaíochtaí gaolmhara leis na Ballstáit á ndéanamh 
níos déanaí ná mar a bhí beartaithe ar dtús. 

Baineadh úsáid as beagnach gach ceann de na leithreasuithe faoi 
chomhair íocaíochtaí 

2.9. I gcás leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí, d’fhormheas an t-údarás
buiséadach buiséad tosaigh de €166.1 billiún, a bhí beagnach mar a chéile leis an 
uasteorainn atá leagtha síos i Rialachán CAI le haghaidh 2021. Le dhá bhuiséad 
leasaitheacha, rinneadh méadú de €2.0 billiún ar an méid de leithreasuithe faoi 
chomhair íocaíochtaí a bhí ar fáil, ag tabhairt an bhuiséid chríochnaithigh go dtí 
€168.0 billiún10. Faoi mar a bhí le leithreasuithe faoi chomhair gealltanas, bhíothas in 
ann dul thar uasteorainn CAI trí leas a bhaint as ionstraimí speisialta. Úsáideadh 
beagnach gach ceann de na leithreasuithe i gcomhair íocaíochtaí a bhí ar fáil i 
mbuiséad an Aontais. Is é €163.6 billiún a bhí sna híocaíochtaí, i.e. 97 % d’iomlán na 
leithreasuithe a bhí ar fáil. Féach Fíor 2.1. As luach iomlán na n-íocaíochtaí a rinneadh 
in 2021, baineadh úsáid as 46 % chun riachtanais CSIE 2014-2020 a chlúdach. 

8 Seo iad na hocht gciste bainistíochta comhroinnte faoi CPR: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste um Aistriú Cóir, an 
Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe, an Ciste um Thearmann, Imirce 
agus Lánpháirtíocht, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim le haghaidh Tacaíocht 
Airgeadais don Bhainistiú Teorainneacha agus don Bheartas Víosaí. 

9 Airteagal 7 de Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093 ón gComhairle. 

10 Is ann don difríocht mar gheall ar shlánú na bhfigiúirí. 
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Fíor 2.1 – Cur chun feidhme an bhuiséid in 2021 

Nóta: Tá slánú déanta ar na méideanna seo. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh do 2021, 
tuarascálacha ar an gcur chun feidhme buiséadach ó chóras cuntasaíochta an Choimisiúin agus nótaí 
míniúcháin. 

2.10. Nuair a dhéantar íocaíochtaí breise de €62.6 billiún ó ioncam sannta
(deontais RRF den chuid is mó) agus €1.8 billiún de thabhairt anonn ó 2020 a chur san 
áireamh, is é €228.0 billiún ar an iomlán a bhí sna híocaíochtaí in 2021. 

2.11. Bhí íocaíochtaí in 2021 fós laistigh de theorainn na huasteorann íocaíochta.
Ní raibh éileamh ar bith ar íocaíochtaí as na cistí bainistíochta comhroinnte nua, agus 
bhí dóthain leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí ar fáil chun freastal ar na leibhéil 
arda d’éilimh ar íocaíochtaí as CSIE 2014-2020. De réir thuar fadtéarmach an 
Choimisiúin11, ba cheart go mbeadh dóthain leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí in 
CAI chun na riachtanais íocaíochta sna blianta amach romhainn a chlúdach. 

11 Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le tuar fadtéarmach na sreabh isteach agus amach i 
mbuiséad 2021-2027 an Aontais Eorpaigh, COM(2021) 343 final. 

166.1

164.3

2.0

2.6

163.6

113.4

166.1

163.5

0 50 100 150

(billiúin euro)

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais buiséid leasaitheachabuiséad tosaigh

úsáidte

Íocaíochtaí buiséid leasaitheachabuiséad tosaigh

úsáidte

uasteorainn CAI

68

https://op.europa.eu/ga/publication-detail/-/publication/6929b756-e2bd-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-en


Tháinig méadú ar ionsú cistiú CSIE 2014-2020 

2.12. Mar a bhfuil cur síos air i míreanna 2.6-2.8, níor thosaigh cur chun feidhme
na gcistí bainistíochta comhroinnte faoi CPR in CAI 2021-2027 de réir mar a bhí 
beartaithe. Is ar éigean má rinneadh íocaíocht ar bith lena n-aghaidh in 2021. 

2.13. I rith 2021, lean na Ballstáit de bheith ag ionsú cistiú CSIE as tréimhse CAI
2014-2020. Thairis sin, le haghaidh 2021 agus 2022, fuair an Ciste Eorpach 
Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) leithdháiltí breise as CAI 2021-2027 
(€28.1 billiún). 

2.14. Amhail ag deireadh 2021, is é €331.1 billiún a bhí in iomlán na n-íocaíochtaí
carnacha le haghaidh cláir oibríochtúla CSIE 2014-2020, as iomlán de €492 bhilliún 
(67 %). Ba cheart don €160.9 billiún atá fágtha a bheith íochta amach agus an chuid 
eile a bheith saortha trí dhúnadh na gclár roimh dheireadh 2025, seachas do CETFT a 
mbeidh dúnadh ar siúl in 2027. Is é an méid sin atá sa chuid is mó den €251.7 bhilliún 
de ghealltanais le híoc as buiséad an Aontais de réir mar a bhí ag deireadh 2021 (féach 
mír 2.26). In 2021, bhí an t-ionsú bliantúil níos mó ná mar a bhí i mblianta roimhe sin. 
Mhéadaigh na híocaíochtaí ó €72 bhilliún in 2020 go dtí €75.1 billiún in 2021 (gan 
NGEU san áireamh). I bhFíor 2.2, taispeánaimid na rátaí ionsú carnacha le haghaidh 
gach Ciste SIE, gan acmhainní NGEU san áireamh. 
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Fíor 2.2 – Ionsú chistiú CSIE 2014-2020 (gan acmhainní NGEU san 
áireamh) 

Acrainmneacha: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), an Ciste Eorpach Talmhaíochta um 
Fhorbairt Tuaithe (CETFT), Coiste Sóisialta na hEorpa (CSE), an Ciste Comhtháthaithe (CC), Tionscnamh 
um Fhostaíocht don Aos Óg (TFAO), an Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI) agus an Ciste um 
Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD). 

(*) Léiríonn an líne dhearg an ráta ionsú d’uireasa leithdháiltí breise 2021 agus 2022 de €28.1 billiún as 
CAI 2021-2027. 
(**) Áirítear comhpháirt comhoiriúnaithe CSE i TFAO. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ón gCoimisiún Íocaíochtaí AE chuig CSIE 2014-2020 (nuashonrú laethúil). 

2.15. Seachas don Chiste Eorpach Muirí agus Iascaigh (CEMI), tá na céatadáin ionsú
i bhfoisceacht 10 bpointe céatadáin ó chéile ar fud Chistí SIE go léir. Tá CETFT san 
áireamh ansin, a mbeadh ráta ionsú de 79 % ann dó in ionad 62 % dá ndéanfaí an 
leithdháileadh breise acmhainní a bhfuil cur síos air i mír 2.13 a fhágáil as an áireamh. 

2.16. Mar a léiríonn Fíor 2.3, tá éagsúlacht shuntasach in ionsú carnach na
mBallstát de chistiú CSIE. Tá níos mó ná 75 % de na méideanna a leithdháileadh chucu 
(gan NGEU san áireamh) faighte ag Éirinn, ag an bhFionlainn, ag an gCipir agus ag an 
Eastóin (in ord íslitheach de réir ionsú). Ar an láimh eile, tá níos lú ná 60 % de na 
méideanna a gealladh dóibh faighte ag an gCróit, ag an tSlóvaic, ag Málta, ag 
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Danmhairg agus ag an Rómáin (in ord ardaitheach de réir ionsú). Nuair a chuirtear san 
áireamh gur gearr uainn dúnadh na gclár, tá brú sách mór ar Bhallstáit áirithe na cistí 
go léir a ionsú chun go seachnófar saoradh ó ghealltanais. 

Fíor 2.3 – Leibhéil ionsú CSIE 2014-2020 (gan acmhainní NGEU san 
áireamh) 

Nóta: Áirítear sna figiúirí sin an leithdháileadh breise ar acmhainní do CETFT. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ón gCoimisiún Íocaíochtaí AE chuig CSIE 2014-2020 (nuashonrú laethúil). 
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Mhéadaigh méid na n-aistrithe buiséadacha 

2.17. Sa Rialachán Airgeadais12, sainítear na rialacha faoin gcaoi a ndéantar
aistrithe buiséadacha, atá ag brath ar struchtúr bhuiséad an Aontais. Teastaíonn 
cinneadh ón údarás buiséadach chun aistrithe leithreasuithe áirithe a dhéanamh idir 
na línte buiséid. Is féidir leis an institiúid AE lena mbaineann aistrithe eile a dhéanamh 
as a stuaim féin. 

2.18. Tá struchtúr buiséid nua ann do CAI 2021-2027, arb é atá mar thoradh air sin
ná go bhfuil mapáil níos fearr déanta ar na cláir sa bhuiséad. Tá ceannteidil CAI anois 
comhdhéanta de bhraislí beartais sonracha agus baineann gach clár ar leith le braisle 
bheartais amháin. Cuireann an struchtúr buiséadach nua seo ar chumas an Choimisiúin 
leithreasuithe a aistriú laistigh de chlár gan a bheith air cinneadh a fháil ar dtús ón 
údarás buiséadach, fiú má tá gnéithe den chlár á mbainistiú ag ardstiúrthóireachtaí 
éagsúla. Tá sé curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa go bhfuil ábhar buartha ann faoin 
gcaoi a bhféadfaí a áirithiú gur féidir leis an údarás buiséadach grinnscrúdú 
leordhóthanach a chur i bhfeidhm i leith aistrithe laistigh de chláir faoin struchtúr 
nua13. 

2.19. Rinneamar comparáid idir luach na n-aistrithe a rinne an Coimisiún in 2020
agus 2021, agus thugamar faoi deara gur mhéadaigh méideanna na n-aistrithe – go 
háirithe aistrithe ar leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí. Féach Fíor 2.4. Thugamar 
faoi deara freisin gur ardaigh na haistrithe ar theastaigh cinneadh ón údarás 
buiséadacha lena n-aghaidh ag an am céanna. 

12 Airteagail 30 go dtí 32 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha 
airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais. 

13 Pointe 41 de 2021/2162(INI). 
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Fíor 2.4 – Comparáid idir méid na n-aistrithe buiséadacha a rinne an 
Coimisiún in 2020 agus 2021 

Foinse: CIE, bunaithe ar chinntí ón údarás buiséadach le haghaidh aistrithe agus ar shonraí a fuarthas ón 
gCoimisiún. 

Cuireadh tús le cur chun feidhme NGEU in 2021 

Bhí difríochtaí suntasacha ann ó thaobh a mhéid a bhí gealltanais idir 
cláir le cistiú NGEU á gcur chun feidhme 

2.20. Thosaigh ionstraim shealadach NGEU i mí an Mheithimh 2021 nuair a tháinig
cinneadh nua i bhfeidhm, i.e. an Cinneadh maidir le hAcmhainní Dílse14, lena n-
údaraítear an iasachtaíocht ghaolmhar a dhéanamh. Is féidir leis an gCoimisiún cistí a 
ghealladh faoi NGEU go dtí an 31 Nollaig 2023, agus is féidir leis íocaíochtaí a 
dhéanamh faoi sin go dtí an 31 Nollaig 2026. 

14 Cinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 maidir le córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh. 
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2.21. Tá NGEU comhdhéanta díobh seo a leanas:

— an chomhchuid de RRF atá bunaithe ar dheontais, ar tacaíocht neamh-inaisíoctha 
do na Ballstáit í lena ngabhann luach de suas le €338.0 billiún; 

— cistiú breise do chláir AE, arb ionann é agus €83.1 billiún; agus 

— an chomhchuid de RRF atá bunaithe ar iasachtú, ar tacaíocht in-aisíoctha do na 
Ballstáit í agus nach bhfuil ina cuid dár n-anailís. 

2.22. Faoi dheireadh 2021, bhí gealltanais de chistí NGEU éirithe chomh hard le
€143.5 billiún. Bhí níos mó ná €53.6 billiún i gceist leis an réamh-mhaoiniú agus leis na 
híocaíochtaí. Féach Fíor 2.5 agus Iarscríbhinn 2.1 le haghaidh tuilleadh eolais. 
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Fíor 2.5 – Cur chun feidhme NGEU 

(*) Cistiú faoi Chúnamh Téarnaimh don Chomhtháthú agus do Chríocha na hEorpa (REACT-EU). 
(**) Cistiú REACT-EU le haghaidh Ciste Sóisialta na hEorpa agus le haghaidh an Chiste um Chabhair 
Eorpach do na Daoine is Díothaí (féach mír 2.13). 

Nóta: Tá slánú déanta ar na méideanna. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh do 2021 agus 
tuarascálacha ar an gcur chun feidhme buiséadach ó chóras cuntasaíochta an Choimisiúin. 
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2.23. Bhí éagsúlacht shuntasach sa luas ag a ndearna cláir éagsúla cistí NGEU a
ghealladh. Mar shampla, gheall CFRE Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) méid mór de 
chistiú NGEU do na cláir atá cheana acu faoi CAI 2014-2020, i gcomparáid leis an úsáid 
íseal a baineadh as gealltanais don Chiste um Aistriú Cóir15 agus don Sásra Aontais um 
Chosaint Shibhialta (rescEU)16. De réir an Choimisiúin, tharla an tús mall a bhí leis an 
gCiste um Aistriú Cóir mar gheall ar mhoilleanna a bhain leis an rialachán a bhí ag 
freagairt dó a ghlacadh. I gcás rescEU, bhí na moilleanna ann go príomha mar gheall ar 
an ngá a bhí le soiléiriú a thabhairt ar raon feidhme na hionstraime. Rud eile a chuir leis 
na moilleanna ná an méid ama a bhí ag teastáil chun údarás nuachruthaithe, i.e. an 
tÚdarás Eorpach um Ullmhacht agus Freagairt i dtaca le hÉigeandáil Sláinte (HERA)17, a 
thabhairt isteach sa chóras. 

Fuair go leor Ballstát réamh-mhaoiniú de dheontais RRF, agus fuair an 
Spáinn íocaíocht as garspriocanna a bhaint amach 

2.24. Chun tacaíocht RRF a fháil, bhí ar na Ballstáit a gcuid pleananna náisiúnta
téarnaimh agus athléimneachta (NRRPanna) a chur faoi bhráid an Choimisiúin. 
Déanann an Coimisiún measúnú ar na pleananna agus formheasann an Chomhairle iad. 
Faoi dheireadh 2021, bhí 22 NRRP formheasta ag an gComhairle agus bhí €36.4 billiún 
de réamh-mhaoiniú (13 % d’iomlán na ndeontas a bhí leithdháilte orthu) faighte i 
dteannta a chéile ag 20 Ballstát. 

2.25. Déanfar na méideanna eile a íoc bunaithe ar gharspriocanna agus spriocanna
a chomhlíonadh, ar garspriocanna agus spriocanna iad sin atá leagtha amach sa 
chinneadh cur chun feidhme ón gComhairle dá dtagraítear in Airteagal 20(1) de 
Rialachán RRF18. In 2021, bhí íocaíocht den sórt sin (€10.0 billiún) faighte ag aon 
Bhallstát amháin, an Spáinn. Taispeánann Fíor 2.6 na heisíocaíochtaí agus na 
leithdháiltí RRF eile do na Ballstáit a bhfuil NRRPanna formheasta dóibh. 

15 Rialachán (AE) 2021/1056 lena mbunaítear an Ciste um Aistriú Cóir. 

16 Cinneadh (AE) 2019/420 maidir le Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta. 

17 Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal “HERA – an tÚdarás Eorpach um Ullmhacht agus 
Freagairt i dtaca le hÉigeandáil Sláinte – an chéad chéim eile i dtreo Aontas Sláinte na 
hEorpa a chur i gcrích”, COM(2021) 576 final. 

18 Rialachán (AE) 2021/241 lena mbunaítear an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta. 
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Fíor 2.6 – Deontais RRF in aghaidh an Bhallstáit: Eisíocaíochtaí agus 
leithdháiltí eile 2021* 

(*) Ballstáit a raibh NRRP formheasta dóibh amhail an 31 Nollaig 2021, agus iadsan amháin, atá i gceist. 

Nóta: Níl feiceáil anseo ar eisíocaíochtaí a rinneadh le Lucsamburg agus Málta mar gheall ar na 
méideanna beaga a bhí i gceist. Níor iarr Éire réamh-mhaoiniú agus ní bhfuair an Fhionlainn réamh-
mhaoiniú ach go dtí mí Eanáir. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta. 

Bhí an méid is airde riamh de €341.6 billiún i gceist le 
gealltanais le híoc as buiséad an Aontais agus NGEU 

2.26. Is é €341.6 billiún a bhí sna gealltanais le híoc ag deireadh 2021; bhain
€251.7 billiún le buiséad an Aontais agus €899 mbilliún le NGEU. Tháinig laghdú 
suntasach ar na gealltanais le híoc i mbuiséad an Aontais ó ardú stairiúil de 
€303.2 billiún a bhí ann ag deireadh 2020, go príomha mar gheall ar mhoilleanna ar 
thús chur chun feidhme na gcistí bainistíochta comhroinnte faoi CAI 2021-2027 (féach 
míreanna 2.6-2.8). 
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2.27. Taispeánann Fíor 2.7 iomlán na ngealltanas le híoc ó Bhuiséad AE agus ó
NGEU amhail ag deireadh 2021, agus iad miondealaithe de réir na bliana tionscnaimh. 

Fíor 2.7 – Gealltanais le híoc amhail ag deireadh 2021 de réir na bliana 
tionscnaimh 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh do 2021 agus 
tuarascálacha ar an gcur chun feidhme buiséadach ó chóras cuntasaíochta an Choimisiúin. 

2.28. Mar a thaispeánann Fíor 2.8, seasann an comhbheartas talmhaíochta (CBT)
(Ceannteideal 3) agus an beartas comhtháthaithe (Ceannteideal 2a) in éineacht do 
64 % de na gealltanais le híoc as buiséad an Aontais amhail ag deireadh 2021. De réir 
an Choimisiúin19, d’fhéadfadh sé go ndéanfaí difear freisin do chur chun feidhme CBT 
agus ar chur chun feidhme an bheartais comhtháthaithe mar gheall go bhfuil fáil 
bhreise ar mhaoiniú NGEU, sa bhreis ar na moilleanna atá ag éirí as a bheith déanach i 
nglacadh na reachtaíochta ábhartha – de bharr phaindéim COVID-19 den chuid is mó. 

19 COM(2021) 343 final, lch. 5, 6. 
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Fíor 2.8 – Gealltanais le híoc as buiséad AE agus NGEU de réir 
Cheannteidil CAI amhail ag deireadh 2021 

Nótaí:  
Tá gealltanais le híoc faoi RRF san áireamh i gCeannteideal 2b. 
Níl feiceáil ar Cheannteideal 7 mar gheall ar an méid íseal gealltanas le híoc atá ann. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais bhliantúla chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh. 

2.29. Thugamar faoi deara anuraidh20 gurbh ann don mhéadú substaintiúil ar
ghealltanais le híoc i mbuiséad an Aontais ó 2014 go 2020 mar gheall go raibh na 
gealltanais gach bliain go suntasach níos mó ná na híocaíochtaí. Chuir sé sin 
€105.9 billiún i ngealltanais le híoc leis an mbuiséad i rith na tréimhse sin, a ndearnadh 
iad sin a fhritháireamh trí shaoradh ó ghealltanais de luach €25.1 billiún, rud a 
chruthaigh méadú glan de €80.8 billiún (ó €222.4 billiún go dtí €303.2 billiún). Is fiú a 
mheabhrú nach raibh ach cion beag (2.3 %) den mhéid iomlán a bhí geallta 
(€1 081.7 billiún) i gceist leis an méid iomlán a saoradh ó ghealltanas don tréimhse 
chéanna. 

20 Féach Tuarascáil bhliantúil 2020 uainn, mír 2.10. 

45.4

120.44.4

41.4

4.0

2.4

32.5

1. An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach

2a. Comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach

2b. Athléimneacht agus luachanna

3. Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol

4. Imirce agus Bainistiú Teorainneacha

5. Slándáil agus Cosaint

6. An Chomharsanacht agus an Domhan

(billiúin euro)

251.7

Buiséad AE NGEU

3.3

32.5

51.8

2.3

89.9

79

https://www.eca.europa.eu/ga/Pages/DocItem.aspx?did=58665


2.30. Bunaithe ar na meastacháin is déanaí ón gCoimisiún (2021), bheimis ag dréim
leis go méadódh na gealltanais le híoc (ag tógáil buiséad AE agus NGEU le chéile) go dtí 
€460 billiún in 2023 (féach Fíor 2.9), agus go dtosóidís ag laghdú arís ina dhiaidh sin. Tá 
íocaíochtaí NGEU ceaptha a bheith críochnaithe faoi dheireadh 2026, agus ag an tráth 
sin níor cheart go mbeadh aon ghealltanais le híoc fós ann as NGEU. Tá 
neamhchinnteachtaí cruthaithe ag cogadh foghach na Rúise in aghaidh na hÚcráine, a 
thosaigh an 24 Feabhra 2022, nach bhfuil curtha san áireamh sna meastacháin seo 
(féach mír 2.52). 

Fíor 2.9 – An fhorbairt ar ghealltanais le híoc, gealltanais agus íocaíochtaí 
do 2014 go 2021 agus réamhaisnéis do 2022 go 2027 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh do 2014-2021. 
Le haghaidh na réamh-mheastachán go dtí 2027: “Tuar fadtéarmach na sreabh isteach agus amach i 
mbuiséad 2021-2027 an Aontais Eorpaigh”, COM(2021) 343 final agus réamh-mheastacháin CIE. 

2.31. Tá an Coimisiún ag tuar go sroichfidh gealltanais le híoc as buiséad an Aontais
€317 mbilliún in 2027, €14 bhilliún níos airde ná an €303.2 billiún a bhí ann ag deireadh 
2020. Is ann don mhéadú beag seo go príomha mar gheall ar an mbearna bheag idir 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí in 
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CAI 2021-2027. Tá sé ráite againn roinnt uaireanta21 gur féidir gealltanais le híoc a 
laghdú má bhíonn na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí sa bhuiséad níos mó ná 
na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas, agus go n-úsáidtear iad. Dar linne, bheadh 
sé sin ag teacht leis an gceanglas atá leagtha síos sa Chinneadh maidir le hAcmhainní 
Dílse go bhfuil cóimheas ordúil le coimeád idir leithreasuithe faoi chomhair gealltanas 
agus leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí22. 

2.32. Tharraing Parlaimint na hEorpa aird ar an bhfíoras gurb ionann an méid
gealltanas le híoc agus dhá bhliain iomlána de leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí. 
Dar leis an bParlaimint, cruthaíonn sé seo riosca d’oibriú rianúil bhuiséad an Aontais 
amach anseo, á chur faoi bhrú tromchúiseach agus b’fhéidir fiú go mbeadh sé ina 
bhagairt ar leachtacht an bhuiséid23. Tá iarrtha aici ar an gCoimisiún, mar ábhar 
práinne, plean mionsonraithe de ghníomhaíochtaí a ullmhú chun gealltanais le híoc a 
laghdú agus an plean sin a thíolacadh don údarás um urscaoileadh. 

Neartaigh na híocaíochtaí le faighteoirí deiridh na n-ionstraimí 
airgeadais faoi bhainistíocht chomhroinnte faoi dheireadh in 
2020 

2.33. Tugann ionstraimí airgeadais faoi bhainistíocht chomhroinnte (FISManna)
tacaíocht airgeadais ó bhuiséad an Aontais d’fhaighteoirí deiridh i bhfoirm iasachtaí, 
ráthaíochtaí agus infheistíochtaí i ngnáthscaireanna. I rith 2007-2013, is é 
€17.0 billiún24 a bhí sa mhéid a gealladh faoi FISManna, agus i rith 2014-2020, is é 
€21.6 billiún25 a bhí sa mhéid a gealladh. 

21 Féach Tuarascáil bhliantúil 2018 uainn, míreanna 2.18-2.21, Tuarascáil bhliantúil 2017 
uainn, míreanna 2.46-2.49 agus Tuarascáil bhliantúil 2016 uainn, míreanna 2.32-2.39. 

22 Airteagal 3.3 de Chinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle. 

23 Mír 9.12 den Tuarascáil maidir le hurscaoileadh do bhliain airgeadais 2020 
(2021/2106(DEC)), 11 Aibreán 2022. 

24 Tuarascáil ón gCoimisiún: Ionstraimí innealtóireachta airgeadais, an staid amhail an 
31 March 2017, tábla 2. lch. 26. 

25 Tuarascáil ón gCoimisiún: Ionstraimí airgeadais faoi Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta 
na hEorpa, an staid amhail an 31 Nollaig 2020, lch. 8. 
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2.34. Léiríonn an tuarascáil ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme na FISManna, 
i gcás CAI 2014-2020, gur €14.2 billiún – ag deireadh 2020 – a bhí sa mhéid a íocadh go 
hiarbhír as buiséad an Aontais chuig FISManna. Tar éis leibhéal íseal íocaíochtaí chuig 
faighteoirí deiridh ó 2014 go 2019, mhéadaigh an méid íocaíochtaí go tapa in 2020, rud 
a thug méid iomlán na n-íocaíochtaí a rinneadh le faighteoirí deiridh go dtí €10.3 billiún 
faoi dheireadh 2020. Mar sin féin, níl ann fós ach 47 % den mhéid iomlán a bhí geallta 
do na hionstraimí (féach Fíor 2.10). 

Fíor 2.10 – Gealltanais agus íocaíochtaí chuig FISManna ó 2014 go 2020 

 
Nóta: Baineann an fhaisnéis do 2015 le 2014 agus 2015 go carnach. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ón Tuarascáil ón gCoimisiún dar teideal “Ionstraimí Airgeadais faoi Chistí 
Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa – Achoimrí de na sonraí maidir leis an dul chun cinn a 
rinneadh i ndáil le maoiniú agus cur chun feidhme na n-ionstraimí airgeadais do chlárthréimhse 2014-
2020 i gcomhréir le hAirteagal 46 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle”, 2015-2020. 
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2.35. Rinneamar anailís ar shonraí an Choimisiúin ar na FISManna agus fuaireamar 
difríochtaí suntasacha sa chur chun feidhme idir na Ballstáit26. Faoi dheireadh 2020, 
bhí níos mó ná 70 % de na méideanna a bhí geallta íoctha ag dhá Bhallstát leis na 
faighteoirí deiridh (an Fhionlainn agus an Ostair), agus bhí an leibhéal íocaíochtaí le 
faighteoirí deiridh fós faoi 30 % i gcúig Bhallstát eile (an tSlóivéin, an Eastóin, an 
Phortaingéil, an Bhulgáir agus an Chipir) (féach Fíor 2.11). 

Fíor 2.11 – Céatadáin íocaíochtaí chuig faighteoirí deiridh d’iomlán na 
méideanna a gealladh ó bhuiséad AE chuig FISManna amhail ag 
deireadh 2020 

 
Nóta: Ní bhaineann an Danmhairg, Éire agus Lucsamburg úsáid as FISManna. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí a fuarthas ón gCoimisiún. 

                                                    
26 Is FISManna faoi CFRE agus CC amháin atá san áireamh inár n-anailís ar chur chun feidhme 

agus ar chostais bhainistíochta, agus le chéile is ionann iad sin agus 95 % d’iomlán na 
méideanna a gealladh. 
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2.36. Bhreathnaíomar freisin ar na costais bhainistíochta a íocadh ar leibhéal an 
Bhallstáit mar chion de na híocaíochtaí iomlána, lena n-áirítear cómhaoiniú chuig 
FISManna. Fuaireamar gur 3.6 % de na híocaíochtaí iomlána chuig na FISManna faoi 
CAI 2014-2020 a bhí sna costais bhainistíochta. Is é seo an meán, áfach; tá éagsúlachtaí 
móra san fhigiúr iarbhír idir na Ballstáit. Sa tSualainn, mar shampla, bhí na costais 
bhainistíochta ag seasamh do níos mó ná 10 % de na híocaíochtaí iomlána chuig 
FISManna. San Ostair agus sa Bheilg, ar an láimh eile, ní raibh FISManna i gceist le haon 
cheann de na costais bhainistíochta (féach Fíor 2.12). Tá sé curtha in iúl ag an 
gCoimisiún dúinn go ndéanfaidh sé fíorú críochnaitheach ar incháilitheacht na gcostas 
bainistíochta nuair a bheidh an clár dúnta. 

Fíor 2.12 – Costais bhainistíochta i gcoibhneas leis na híocaíochtaí 
iomlána chuig FISManna faoi CAI 2014-2020 amhail ag deireadh 2020 

 
Nóta: Tá cómhaoiniú náisiúnta ar áireamh sna híocaíochtaí iomlána chuig FISManna. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí a fuarthas ón gCoimisiún. 
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Tá ionstraimí gníomhaíochta seachtraí seachbhuiséid 
ionchorpraithe anois i mbuiséad AE 

2.37. Ba é ceann de na príomhathruithe a tugadh isteach in CAI 2021-2027 ná 
formhór na ngníomhaíochtaí a bhíodh á maoiniú roimhe sin faoi Chistí Forbraíochta na 
hEorpa (CFEnna) a ionchorprú isteach i mbuiséad an Aontais tríd an Ionstraim um 
Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI). Tháinig NDICI in ionad 
11 n-ionstraim a bhí sa CAI roimhe seo agus in ionad na CFEnna27. Seasann a chuid 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas do 72 % den iomlán atá ar fáil do 
Cheannteideal 6 (“An chomharsanacht agus an domhan”) faoi CAI 2021-2027. Tugann 
Fíor 2.13 forléargas ar struchtúr NDICI agus miondealú ar na cistí a leithdháileadh 
chuige le haghaidh CAI 2021-2027, arb ionann é sin agus €79.5 billiún. 

  

                                                    
27 Seo a leanas na hionstraimí a bhí ann roimhe sin agus a bhfuil NDICI tagtha ina n-ionad: an 

Ionstraim maidir le Comhar um Fhorbairt (DCI), Cistí Forbraíochta na hEorpa (CFE), an 
Ionstraim Eorpach i gcomhair Daonlathais agus Chearta an Duine (EIDHR), an Ionstraim 
Eorpach Chomharsanachta (ENI), an Ionstraim um Chomhpháirtíocht (PI), an Ionstraim lena 
gcuirtear le Cobhsaíocht agus le Síocháin (IcSP), an Sainordú Iasachtaithe Sheachtraigh 
(ELM), an Ciste Ráthaíochta do ghníomhaíochtaí seachtracha (GFEA), an Ciste Eorpach um 
Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI) agus a Chiste Ráthaíochta, agus an Cúnamh Macrairgeadais 
(MFA). Chun críche an liosta seo, déantar an Rialachán Cur Chun Feidhme Comhchoiteann 
(Rialachán (AE) Uimh 236/2014) a áireamh mar ionstraim ar tháinig NDICI ina ionad. 
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Fíor 2.13 – Struchtúr NDICI agus méid na leithreasuithe faoi chomhair 
gealltanas i rith thréimhse CAI 2021-2027 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar an Rialachán (AE) 2021/947 lena mbunaítear an Ionstraim um Chomharsanacht, 
Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta. 

Cláir gheografacha: 60.4

Cláir théamacha: 6.4

Gníomhaíochtaí mearfhreagartha: 3.2

An cúlchiste um dhúshláin agus tosaíochtaí atá ag teacht chun cinn: 9.5

Comharsanacht: 19.3

An Afraic fho-Shahárach: 
29.2

An Áise & an tAigéan Ciúin 8.5

Meiriceá & Muir Chairb: 3.4

Cearta an duine & daonlathas: 1.4

Eagraíochtaí den tsochaí shibhialta: 1.4

Síocháin, cobhsaíocht & cosc coinbhleachtaí: 0.9

Dúshláin dhomhanda: 2.7

3.2

9.5

Catagóirí de chláir agus 
gníomhaíochtaí agus a 
méideanna pleanáilte

Fo-chatagóirí agus a 
méideanna pleanáilte

(billiún euro)
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Níl aon tuairisciú cuimsitheach ar COVID-19 fós ann 

2.38. I dTuarascáil bhliantúil 2020 uainn, mholamar gur cheart don Choimisiún 
caighdeánú a dhéanamh ar na taifid ar chaiteachas buiséadach an Aontais chun críocha 
a bhaineann le COVID-19 agus tuairisciú air sin chuig an údarás buiséadach go bliantúil, 
ar a laghad, ar feadh chomh fada agus a measadh go raibh gá leis sin28. Níor ghlac an 
Coimisiún leis an moladh sin ach go pointe áirithe, agus dúirt sé nach raibh sé i gceist 
aige aon tuairisciú eile a dhéanamh ar chaiteachas a bhain le COVID-19 as buiséad an 
Aontais. 

2.39. In 2021, lean an tAontas de bheith ag maoiniú gníomhaíochtaí áirithe a bhain 
le COVID-19 faoina bhuiséad29. Mar shampla, i mBuiséad Leasaitheach Uimh. 1, 
leithdháileadh €216 mhilliún breise i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus 
€208 milliún i leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí chuig an Ionstraim Thacaíochta 
Éigeandála agus chuig an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú chun tacú 
lena bhfreagairt siúd ar COVID-19. I mBuiséad Leasaitheach Uimh. 6, leithdháileadh 
€450 milliún breise i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus i leithreasuithe faoi 
chomhair íocaíochtaí chuig NDICI chun go bhféadfadh sé 200 milliún dáileog de 
vacsaíní a dheonú chuig tíortha lasmuigh den Aontas. Amhail in 2020, ní raibh 
tuarascáil chuimsitheach ar chaiteachas a bhain le COVID-19 agus a maoiníodh as 
buiséad an Aontais in 2021 foilsithe ag an gCoimisiún. Creidimid go bhfuil an moladh 
sin a rinneamar anuraidh fós bailí. 

                                                    
28 Féach Tuarascáil bhliantúil 2020 uainn, Moladh 2.1. 

29 Mar shampla, gníomhaíochtaí Fhoireann na hEorpa le haghaidh vacsaíní saor in aisce do 
thíortha eile. 
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Rioscaí agus dúshláin 

Baineann rioscaí agus dúshláin le hionstraimí buiséadacha 
éagsúla a chur chun feidhme ag an am céanna i dtréimhse sách 
gearr 

2.40. Bhí cur chun feidhme fhormhór na gcistí bainistíochta comhroinnte in 2021, 
an chéad bhliain de CAI, an-íseal mar gheall ar mhoilleanna (féach míreanna 2.6-2.8). 
Thairis sin, tá bliain níos lú i gceist le CAI 2021-2027 chun cláir a dhúnadh (n+2) ná mar 
a bhí sa CAI roimhe sin (n+3). Cé go bhféadfadh sé go gcuideodh an t-am giorraithe seo 
le laghdú an RAL, d’fhéadfadh sé go gcruthódh sé dúshlán substaintiúil do chur chun 
feidhme na gcistí bainistíochta comhroinnte do thréimhse 2022-2029. 

2.41. Sa bhreis ar chur chun feidhme na gcistí bainistíochta comhroinnte i rith 
thréimhse 2022-2029, tá Cistí SIE faoi CAI 2014-2020 le cur chun feidhme fós go dtí go 
ndúnfar in 2025 é (cé is moite de CETFT, a mbeidh a dhúnadh dhá bhliain ina dhiaidh 
sin) faoi mar atá le NGEU go dtí 2026 agus aon bhearta breise a bheidh tugtha isteach i 
dtaca le cogadh foghach na Rúise in aghaidh na hÚcráine. Is ann i gcónaí do na 
dúshláin a chruthaíonn na gníomhaíochtaí comhuaineacha sin do na comhlachtaí ar fad 
atá freagrach as bainistiú agus rialú na gcistí sin ó thaobh comhlíontacht agus bainistiú 
fónta airgeadais a áirithiú, rud a tharraingíomar aird air anuraidh30, agus tá an moladh 
a rinneamar ina thaobh sin fós bailí. 

Mhéadaigh an neamhchosaint iomlán do bhuiséad an Aontais 
in 2021, go príomha mar gheall ar NGEU a thabhairt isteach 

2.42. Is éard is dliteanas teagmhasach ann ná dliteanas a d’fhéadfadh tarlú amach 
anseo má tharlaíonn teagmhas ar leith. Tháinig méadú de €146.0 billiún (111 %) in 
2021 ar neamhchosaint iomlán bhuiséad an Aontais i leith dliteanais theagmhasacha, 
ag dul ó €131.9 billiún go dtí €277.9 billiún. Sin go príomha mar gheall ar €91.0 billiún 
in iasachtaí a bheith eisithe chun NGEU a mhaoiniú in 202131, agus méadú de 
€50.2 billiún i méid na n-iasachtaí a tugadh do Bhallstáit faoin Ionstraim Eorpach le 

                                                    
30 Féach Tuarascáil bhliantúil 2020 uainn, míreanna 2.27, 2.32 agus 2.33. 

31 As an €91.0 billiún, íocadh €18 billiún amach mar iasachtaí RRF, €46.4 billiún mar dheontais 
RRF agus €7.2 billiún mar ranníocaíochtaí chuig cláir CAI. Níor eisíocadh an chuid eile den 
€19.4 billiún go fóill agus tá sé fós ann mar airgead tirim agus coibhéisí airgid. 
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haghaidh tacaíocht shealadach chun rioscaí dífhostaíochta a mhaolú i gcás éigeandála 
(SURE) (féach Fíor 2.14). 

Fíor 2.14 – Neamhchosaint iomlán bhuiséad an Aontais amhail ag 
deireadh 2021, arna mhiondealú de réir catagóire 

 
(*) Iasachtaí BEI – Ballstáit €0.6 billiún, iasachtaí le haghaidh Comhardú Íocaíochtaí €0.2 billiún, iasachtaí 
Euratom – Ballstáit €0.1 billiún, is mar gheall ar shlánú na bhfigiúirí atá an difríocht san iomlán. 
(**) Ráthaíocht ón gCiste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI) €0.5 billiún, iasachtaí Euratom – 
tíortha nach balltíortha iad €0.3 billiún agus NDICI-an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe Plus 
(CEFI+) €0.2 billiún. 

Nóta: Is ann do na difríochtaí mar gheall ar shlánú na bhfigiúirí. 

Foinse: CIE, bunaithe ar chuntais chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh do 2021, nótaí 4.1.1 agus 4.1.2. 
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(billiúin euro)
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2.43. Is éard é an “neamhchosaint iomlán” ná an méid iomlán a d’fhéadfadh a
bheith dlite ar bhuiséad an Aontais, ag eascairt as gach teagmhas féideartha a 
d’fhéadfadh tarlú sna blianta amach romhainn. Rinneamar athbhreithniú ar 
thuarascálacha an Choimisiúin maidir le neamhchosaint bhuiséad an Aontais i leith 
dliteanais theagmhasacha32. I dTuarascáil bhliantúil 2019 uainn33, rinneadh anailís ar 
nádúr na neamhchosanta sin agus ar na sásraí bainistithe riosca atá i bhfeidhm agus 
thángamar ar an gconclúid go bhféadfaí an neamhchosaint iomlán a sheasamh, amhail 
ag deireadh 2019. Mar atá luaite i mír 2.42, tharla dhá mhór-athrú ábhartha don riosca 
atá le seasamh ag buiséad an Aontais: ionstraim SURE a thabhairt isteach in 2020 agus 
NGEU a thabhairt isteach in 2021. Sa tuarascáil is déanaí uaidh (do 2020), mheas an 
Coimisiún go bhféadfaí leibhéal neamhchosanta bhuiséad an Aontais a sheasamh 
amhail ag deireadh 2020 agus go raibh leibhéal muiníne a bhí coimeádach a dhóthain 
ag gabháil leis sin. Meastar go méadóidh an neamhchosaint seo arís in 2022 agus in 
2023, go príomha mar gheall ar NGEU (féach Fíor 2.15). 

Fíor 2.15 – Comparáid idir an neamhchosaint fhoriomlán san am a 
caitheadh agus a d’fhéadfadh tarlú i gcás bhuiséad an Aontais le 
haghaidh 2022-2023 

Foinse: CIE, bunaithe ar COM(2021) 676 final agus Cuntais chomhdhlúite an Aontais Eorpaigh do 2021. 

32 Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le hionstraimí airgeadais, ráthaíochtaí buiséadacha, 
cúnamh airgeadais agus dliteanais theagmhasacha, COM(2021) 676 final, Tuarascáil maidir 
le trédhearcacht bhuiséadach 2020 agus Dréacht-Bhuiséad Ginearálta do 2022, Doiciméad 
Oibre, Cuid XI. 

33 Féach Tuarascáil bhliantúil 2019 uainn, míreanna 2.22-2.34. 
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2.44. Is féidir an neamhchosaint iomlán a mhiondealú go neamhchosaint
bhliantúil. Is éard atá sa “neamhchosaint bhliantúil” ná méid uasta na n-íocaíochtaí 
bliantúla (caipiteal agus ús) a d’fhéadfadh a bheith dlite ar bhuiséad an Aontais in aon 
bhliain airgeadais ar leith má bhíonn íocaíochtaí uile na n-iasachtaí faoi ráthaíocht á 
mainneachtain. In 2021, is é €4.4 billiún a bhí sa neamhchosaint bhliantúil. Measann an 
Coimisiún gur €7 billiún a bheadh sa neamhchosaint bhliaintúil do 2022 (lena n-áirítear 
neamhchosaint faoin Sainordú Iasachtaithe Sheachtraigh, Cúnamh Macrairgeadais, 
iasachtaí Euratom chuig tíortha nach bhfuil san Aontas agus cúnamh airgeadais do 
Bhallstáit). Sa chás go n-éileofaí na ráthaíochtaí, measaimid go mbeadh buiséad an 
Aontais in ann an leibhéal seo de neamhchosaint bhliantúil a mhaoiniú mar gheall ar 
leordhóthanacht an lamháltais (féach míreanna 2.45-2.46). 

Tá roinnt sásraí ann chun buiséad an Aontais a chosaint ó 
rioscaí a ghabhann le dliteanais theagmhasacha 

Méadaíodh an lamháltas d’uasteorainn na n-acmhainní dílse 

2.45. In 2021, tháinig an Cinneadh nua maidir le hAcmhainní Dílse34 i bhfeidhm
chun lamháltas níos mó a chruthú. Is éard atá sa lamháltas atá ar fáil ná an difríocht 
idir uasteorainn na n-acmhainní dílse agus na hacmhainní dílse iarbhír a bhailítear chun 
an caiteachas beartaithe as buiséad an Aontais a mhaoiniú. Is éard atá in uasteorainn 
na n-acmhainní dílse ná an méid uasta d’acmhainní dílse is féidir leis an Aontas 
Eorpach a iarraidh ar na Ballstáit. Tá an lamháltas ar fáil le haghaidh aon dliteanas 
teagmhasach a bhféadfadh sé go gcaithfí iad a chlúdach as buiséad AE. 

2.46. Mhéadaigh uasteorainn na n-acmhainní dílse ó 1.2 % go 1.4 % de OIN na
mBallstát. Bhí an méadú 0.2 % beartaithe go príomha chun ionchorprú na CFEnna i 
mbuiséad an Aontais a chur san áireamh (féach mír 2.37), chomh maith le himeacht na 
Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach (rud a laghdaigh bonn OIN an Aontais). Tugann 
sé maolán sábháilteachta breise sa chás go dtarlódh suaitheadh mór agus tobann 
eacnamaíoch cosúil leis an gceann a tharla le linn na paindéime. 

34 Cinneadh (AE, Euratom) ón gComhairle 2020/2053. 
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2.47. Méadaíodh uasteorainn na n-acmhainní dílse 0.6 % eile go dtí 2.0 % chun
dliteanais NGEU a chlúdach go dtí 2058. Ciallaíonn sé sin má éilítear aon cheann de na 
dliteanais theagmhasacha faoi NGEU, agus gan cistí a bheith ar fáil i mbuiséad an 
Aontais, gur féidir na cistí atá ag teastáil chun iad a chlúdach a ghlaoch isteach ó na 
Ballstáit. 

Laghdaíonn contra-ráthaíochtaí le haghaidh iasachtaí SURE na rioscaí atá 
le seasamh ag buiséad AE 

2.48. I gcás ionstraim SURE, sa bhreis ar an ráthaíocht a sholáthraíonn buiséad an
Aontais, cuireadh córas contra-ráthaíochta i bhfeidhm faoina bhfuil gach Ballstát dlite 
an riosca a sheasann buiséad an Aontais, suas go dtí €25 bhilliún, a chlúdach. 
Rannchuidíonn na Ballstáit le méid foriomlán na contra-ráthaíochta seo go cionmhar 
lena sciar féin d’ollioncam náisiúnta (OIN) iomlán an Aontais. 

Thosaigh an Ciste don Soláthar Coiteann ag teacht le chéile chun 
ráthaíocht a thabhairt do chistí in 2021 

2.49. Is féidir an riosca atá le seasamh ag buiséad an Aontais a laghdú trí
shócmhainní airgeadais a bhfuil soláthar iomchuí déanta dóibh. Cuireann an Rialachán 
Airgeadais35 de cheangal ar an Aontas Ciste don Soláthar Coiteann (CSC) agus Ráta 
Soláthair Éifeachtach (EPR) a chur ar bun ó thús CAI 2021-2027. Má bhíonn 
mainneachtain ann, clúdóidh CSC na glaonna ráthaíochta á éiríonn as ráthaíochtaí 
buiséadacha agus cúnamh airgeadais do thíortha lasmuigh den Aontas sula ndéantar 
glaoch isteach as buiséad an Aontais féin. Is í an aidhm atá le CSC ná cistí ráthaíochta 
uile an Aontais, seachas na cistí sin le haghaidh ionstraimí airgeadais, a thabhairt le 
chéile agus fós urranna a choimeád do gach aon cheann acu ionas gur féidir na 
méideanna a nascadh le cistí aonair. Measann an Coimisiún go gcuirfear feabhas ar 
éifeachtúlacht trí gach sócmhainn CSC a bhainistiú in éineacht36. 

35 Airteagal 211-214 agus 258 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046. 

36 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir 
le teacht i mbun oibríochta don Chiste don Soláthar Coiteann, COM(2021) 88 final. 
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2.50. Ó thús 2021, tá an Coimisiún – de réir a chéile – ag aistriú sócmhainní na
gcistí ráthaíochta atá cheana ann go dtí an CSC. Faoi dheireadh 2021, bhí €12.3 billiún 
de na sócmhainní aistrithe. Tá siad sin comhdhéanta de na cistí ráthaíochta ón CAI 
roimhe seo agus ó Chiste Ráthaíochta InvestEU faoi CAI 2021-2027, a thosaigh i mbun 
oibríochta in 2021 (féach Fíor 2.16). Is é an méid uasta a meastar a bheidh ann do CSC 
ná €25 bhilliún faoi dheireadh 2027. 

Fíor 2.16 – Comhchodanna an Chiste don Soláthar Coiteann amhail ag 
deireadh 2021 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais bhliantúla chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh. 

2.51. Is í an aidhm atá le EPR ná barr feabhais a chur ar leibhéal foriomlán an
tsoláthair. Le haghaidh 2021 agus 2022, bhí an EPR socraithe ag 100 % de shócmhainní 
CSC (€12.3 billiún ag deireadh 2021). Sna blianta ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún 
san áireamh na paraiméadair riosca go léir agus fiosróidh sé an féidir an soláthar a 
shocrú ag ráta níos ísle ná 100 % mar gheall ar na himthosca. Tá an Coimisiún ag 
déanamh amach37 go bhfágfadh comhthiomsú go mbeadh sé indéanta leibhéal beagán 
níos ísle acmhainní a shealbhú chun na rioscaí a ghabhann go nádúrtha le hoibríochtaí 
faoi ráthaíocht a chlúdach. 

37 COM(2021) 88 final, lch. 3. 
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Tá cogadh foghach na Rúise in aghaidh na hÚcráine ag méadú 
na rioscaí do bhuiséad an Aontais 

2.52. Tá an tAontas Eorpach ag tarraingt as a bhuiséad chun go mbeadh
solúbthacht bhreise ann chun freagairt do chogadh foghach na Rúise in aghaidh na 
hÚcráine. I measc na mbeart, tá tacaíocht dhaonnúil agus éigeandála do dhaoine atá 
ag teitheadh ón gcogadh, amhail ‘Gníomhaíocht Chomhtháthaithe le haghaidh 
Dídeanaithe san Eoraip’ (CARE)38 agus cistiú breise do Bhallstáit chun costais a 
bhaineann leis an gcogadh a chlúdach, amhail réamh-mhaoiniú breise ó REACT-EU39. 

2.53. Thairis sin, tá an baol ann go laghdóidh an cogadh fás eacnamaíoch an
Aontais agus go méadóidh sé boilsciú40. D’fhéadfadh na tosca sin difear a dhéanamh 
do bhuiséad an Aontais ar bhealaí éagsúla, amhail costais iasachtaíochta le haghaidh 
tacaíocht neamh-inaisíoctha faoi NGEU a mhéadú nó boilsciú ar costais le haghaidh 
infheistíochtaí, ar rudaí iad sin a mhéadaíonn an brú ar bhuiséad an Aontais. 

2.54. Tá an cogadh seo freisin ag méadú an riosca go n-éileofar dliteanais
theagmhasacha ar bhuiséad an Aontais. Éiríonn an riosca sin as ráthaíochtaí a tugadh 
chun iasachtaí chuig tíortha lasmuigh den Aontas a chlúdach. Is baolach go gcuirfidh sé 
brú ar uirlisí maolaithe riosca an Aontais (féach míreanna 2.45-2.51). Amhail ag 
deireadh 2021, bhí iasachtaí amuigh ar an Úcráin ag a raibh luach ainmniúil de 
€4.7 billiún faoin gclár um Chúnamh Macrairgeadais agus faoi chlár Euratom. Sa bhreis 
air sin, tá iasachtaí de luach €2.1 billiún tugtha ag BEI don Úcráin, ar iasachtaí iad sin 
atá tacaithe le ráthaíochtaí AE. D’fhéadfadh an cogadh aisíoc na n-iasachtaí sin a chur i 
gcontúirt. 

38 Rialachán (AE) 2022/562 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1303/2013 agus (AE) 
Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le Gníomhaíocht Chomhtháthaithe le haghaidh 
Dídeanaithe san Eoraip (CARE). 

39 COM(2022) 145 final. 

40 ECFE, Ionchas Eacnamaíochta. 
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Conclúidí agus moltaí 

Conclúidí 

2.55. In 2021, bhí cur chun feidhme na ngealltanas an-íseal; iad ag 68 % den mhéid
iomlán a bhí ar fáil. Mar gheall go rabhthas déanach le glacadh na rialachán earnála i 
rith 2021, cuireadh moill ar chláir nua a sheoladh. Bhí cur chun feidhme na 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas le haghaidh cistí faoi bhainistíocht 
chomhroinnte faoi CPR chomh híseal le 2 %. I ngeall air sin, caithfear €49 mbilliún i 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas as na cistí faoi bhainistíocht chomhroinnte a 
aistriú ó 2021 go dtí na blianta ó 2022 go dtí 2025. I gcodarsnacht leis sin, is baineadh 
lánúsáid, nach mór, as leithreasuithe faoi chomhair iasachtaí. Bhí na gealltanais agus 
na híocaíochtaí a rinneadh, araon, faoi bhun uasteorainn CAI (féach 
míreanna 2.2-2.11). 

2.56. Cé go raibh difríochtaí as cuimse fós ann idir na Ballstáit, mhéadaigh ráta
ionsú CSIE in 2021 mar gheall ar íocaíochtaí níos airde le hais mar a bhí in 2020. Ag 
deireadh 2021, bhí thart ar €161 bhilliún fós le hionsú faoi dhúnadh chláir CSIE in 2025. 
Tá roinnt Ballstát ann a chaithfidh níos mó ná 40 % dá méideanna geallta a ionsú fós 
(féach míreanna 2.12-2.16). 

2.57. Tugann struchtúr nua an bhuiséid níos mó solúbthachta don Choimisiún ó
thaobh aistrithe laistigh de na cláir de. Mhéadaigh luach na n-aistrithe uathrialacha ag 
an gCoimisiún agus aistrithe a éilíonn cinneadh ón údarás buiséadach (féach 
míreanna 2.17-2.19). 

2.58. Shroich gealltanais NGEU beagnach €144 bhilliún, a ndearnadh thart ar
€54 bhilliún a íoc leis na Ballstáit. Bhí difríochtaí suntasacha ann ó thaobh cé chomh 
tapa a rinneadh na cláir a bhí maoinithe ag NGEU a chur chun feidhme. Faoi phríomh-
chomhchuid NGEU, RRF, fuair 20 Ballstát réamh-mhaoiniú le haghaidh deontais, agus 
fuair an Spáinn íocaíocht as garspriocanna a chomhall (féach míreanna 2.20-2.25). 

2.59. Ag deireadh 2021, shroich iomlán na ngealltanas le híoc an leibhéal is airde
fós de €341.6 billiún. An chuid a d’eascair as buiséad an Aontais, laghdaigh sé sin ó 
€303.2 billiún ag deireadh 2020 go €251.7 billiún ag deireadh 2021. Nuair a dhéantar 
gealltanais le híoc de €89.9 billiún a bhaineann le NGEU a chur san áireamh, tháinig 
méadú de €38.4 billiún ar mhéid iomlán na ngealltanas le híoc. Is dócha go mbeidh na 
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gealltanais le híoc níos mó ná €460 billiún in 2023; ansin tiocfaidh titim arís orthu de 
réir mar a bheidh NGEU ag teacht chun críche (féach míreanna 2.26-2.32). 

2.60. Is é €21.6 billiún a bhí i méid iomlán na ngealltanas a rinneadh le FISManna
faoi CAI 2014-2020. Faoi dheireadh 2020, bhí €10.3 billiún íoctha amach as FISManna 
le faighteoirí deiridh, arb ionann é sin agus 47 % den mhéid iomlán a bhí geallta. Tá 
difríochtaí suntasacha idir na Ballstáit ó thaobh cé chomh tapa a rinne siad cistí a ionsú 
faoi na hionstraimí sin, agus tá difríochtaí freisin sna céatadáin de chostais bhainistithe 
(féach míreanna 2.33-2.36). 

2.61. Tháinig NDICI in ionad 11 ionstraim a bhí sa CAI roimhe sin, mar aon le
gníomhaíochtaí a bhíodh á maoiniú roimhe sin trí CFEnna, a bhíodh lasmuigh de 
bhuiséad AE (féach mír 2.37). 

2.62. Níl tuarascáil chuimsitheach maidir leis an gcaiteachas faoi bhuiséad an
Aontais a bhain le COVID-19 curtha ar fáil go fóill ag an gCoimisiún (féach 
míreanna 2.38-2.39). 

2.63. Tá an t-am atá ar fáil chun cistí bainistíochta comhroinnte a chur chun
feidhme faoi CAI 2021-2027 níos giorra ná mar a bhí in CAInna roimhe seo. Tá an méid 
cur chun feidhme atá ar siúl á mhéadú mar gheall ar bhearta maoinithe agus breise 
NGEU a d’fhéadfaí a thabhairt isteach de bharr cogadh foghach na Rúise in aghaidh na 
hÚcráine. Na dúshláin a thugamar chun suntais anuraidh i ndáil le bainistiú agus rialú 
na gcistí sin chun comhlíontacht agus dea-bhainistiú airgeadais a áirithiú, tá siad ann i 
gcónaí (féach míreanna 2.40-2.41). 

2.64. Mhéadaigh neamhchosaint iomlán bhuiséad an Aontais i leith dliteanais
theagmhasacha ó €131.9 billiún in 2020 go dtí €277.9 billiún in 2021. Ba iad an dá chúis 
ba mhó a bhí leis an ardú substainteach sin ná tabhairt isteach NGEU agus méadú ar an 
méid iasachtaí a tugadh faoi ionstraim SURE (féach míreanna 2.42-2.44). 

2.65. Tá an riosca do bhuiséad an Aontais ó dhliteanais theagmhasacha maolaithe i
roinnt bealaí. Tá uasteorainn na n-acmhainní dílse méadaithe, tá iasachtaí SURE 
contra-ráthaithe ag na Ballstáit, agus tá an Ciste don Soláthar Coiteann ag tabhairt cistí 
ráthaíochta bhuiséad an Aontais le chéile (féach míreanna 2.45-2.51). 

2.66. Méadóidh cogadh foghach na Rúise in aghaidh na hÚcráine riachtanais
bhuiséadacha an Aontais. Méadóidh sé freisin an riosca go n-éileofar dliteanais 
theagmhasacha ar bhuiséad an Aontais (féach míreanna 2.52-2.54). 
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Moltaí 

Moladh 2.1 – Gealltanais le híoc 

Ba cheart don Choimisiún an t-údarás buiséadach a chur ar an eolas faoi na tosca lena 
rannchuidítear le héabhlóid na ngealltanas le híoc, agus gníomhaíocht iomchuí a 
thógáil d’fhonn gealltanais atá fós le híoc a laghdú de réir a chéile san fhadtéarmach. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Faoi dheireadh 2023 

Moladh 2.2 – A mhéid atáthar in ann neamhchosaint do 
bhuiséad an Aontais a sheasamh 

Ba cheart don Choimisiún faireachán dlúth a dhéanamh ar an riosca méadaitheach go 
ndéanfar dliteanais theagmhasacha ar bhuiséad an Aontais a éileamh i dtaca le cogadh 
foghach na Rúise in aghaidh na hÚcráine, agus gníomh a ghlacadh de réir mar is gá 
chun a áirithiú go mbeidh acmhainneacht leordhóthanach fós sna huirlisí maolaithe 
riosca. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Faoi dheireadh 2022 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 2.1 – Cur chun feidhme NGEU de réir cláir
(i milliúin euro) 

Clár 

Méid iomlán na 
leithreasuithe 
faoi chomhair 

gealltanas 
2021-2023 

Gealltanais a 
rinneadh 
in 2021 

Íocaíochtaí a 
rinneadh 
in 2021 

Fís Eorpach 5 412 1 772 18 

Ciste InvestEU 6 074 1 745 151 

Ceannteideal 1. An Margadh Aonair, 
Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach 11 486 3 517 169 

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) 31 458 24 038 4 926 

Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus 
FEAD 19 161 15 435 2 081 

Ceannteideal 2.a. Comhtháthú 
eacnamaíoch, sóisialta agus críochach 50 619 39 473 7 007 

Deontais ón tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta (RRF) (lena n-áirítear 
an Ionstraim um Thacaíocht 
Theicniúil) 

337 969 98 034 46 375 

An Sásra Aontais um Chosaint 
Shibhialta (RescEU) 2 056 129 2 

Ceannteideal 2.b. Athléimneacht agus 
luachanna 340 025 98 163 46 376 

Ceannteideal 2. Comhtháthú, 
athléimneacht agus luachanna 390 644 137 463 53 384 

An Ciste Eorpach Talmhaíochta um 
Fhorbairt Tuaithe (CETFT) 8 071 2 366 65 

An Ciste um Aistriú Cóir 10 868 5 0 

Ceannteideal 3. Acmhainní Nádúrtha 
agus an Comhshaol 18 939 2 371 65 

Iomlán 421 070 143 525 53 618 
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Caibidil 3 

Ioncam 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 3.1.-3.6.

Tuairisc ghearr 3.2.-3.3. 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 3.4.-3.6. 

Rialtacht na n-idirbheart 3.7.-3.8.

Scrúdú ar ghnéithe de na córais rialaithe 
inmheánaigh 3.9.-3.19.

Is ann i gcónaí do laigí i gcuntasaíocht agus bainistiú ADT ag 
na Ballstáit 3.10.-3.12. 

Moilleanna i ngníomhaíochtaí an Choimisiúin chun feabhas a 
chur ar bhainistiú riosca ADT agus chun an bhearna chustaim 
a laghdú 3.13.-3.14. 

Tá laghdú tagtha ar líon na bhforchoimeádas CBL agus na 
bpointí oscailte ADT, ach tá laigí fós ina mbainistiú 3.15.-3.17. 

Bhí tionchar ag moilleanna sna Ballstáit ar obair an 
Choimisiúin ar OIN 3.18.-3.19. 

Tuarascálacha bliantúla maidir le Gníomhaíochtaí 3.20.-3.23.

Conclúid agus moltaí 3.24.-3.28.

Conclúid 3.24.-3.25. 

Moltaí 3.26.-3.28. 
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Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 3.1 – An próiseas a ghabhann le ráitis 
dleachtanna ADT (atá bailithe agus nach bhfuil bailithe fós) a 
tharraingt suas agus iad sin a iontráil i gcuntais agus buiséad 
AE 

Iarscríbhinn 3.2 – An líon forchoimeádas OIN, forchoimeádas 
CBL agus pointí oscailte ADT atá fós ann de réir an Bhallstáit 
amhail an 31.12.2021 

Iarscríbhinn 3.3 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo 

101



Réamhrá 
3.1. Sa chaibidil seo, cuirtear i láthair ár gcuid fionnachtana don ioncam, a
chuimsíonn acmhainní dílse, ioncam sannta seachtrach a mhaoiníonn caiteachas na 
Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) den chuid is mó1, agus ioncam eile. I 
bhFíor 3.1, tugtar miondealú ar an ioncam in 2021. 

Fíor 3.1 – Ioncam – miondealú 2021(*) 

Ioncam iomlán 2021(**): €239.6 billiún 

(*) I gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe atá ar idirbhearta bunúsacha (le haghaidh mionsonraí 
féach Iarscríbhinn 1.1, mír 11). 
(**) Is ionann an tsuim seo agus ioncam buiséid iarbhír an Aontais. Maidir leis an tsuim de €178.9 billiún 
sa ráiteas um fheidhmíocht airgeadais, déantar é sin a ríomh trí úsáid a bhaint as cuntasaíocht ar bhonn 
fabhraithe. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh. 

1 Áirítear leis seo méideanna a fuair an Coimisiún ar iasacht chun tacaíocht airgeadais a 
thabhairt do na Ballstáit i gcomhthéacs NextGenerationEU (NGEU). Níl ar na Ballstáit é sin a 
íoc ar ais, ach beidh ar an Aontas é a dhéanamh amach anseo. 

Acmhainn dhílis bunaithe ar 
Ollioncam Náisiúnta

115.8 (48.2 %)

Ráthaíochtaí buiséadacha, 
oibríochtaí iasachtaíochta 
agus iasachtaithe (NGEU)
55.5 (23.2 %)

Ranníocaíochtaí agus 
aisíocaíochtaí atá nasctha le 
comhaontuithe agus cláir AE
19.8 (8.3 %)

Acmhainní dílse traidisiúnta
19.0 (7.9 %)

Acmhainn dhílis 
bunaithe ar Cháin 

Bhreisluacha
17.9 (7.5 %)

Acmhainn dhílis atá 
bunaithe ar dhramhaíl 

pacáistíochta plaistí
5.9 (2.5 %)

Ioncam eile
5.7 (2.4 %)

€239.6 
billiún 

(billiúin euro)
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Tuairisc ghearr 

3.2. Tagann dhá thrian d’ioncam an Aontais (66 %) ó cheithre chatagóir d’acmhainní
dílse2: 

(a) soláthraíonn an acmhainn dhílis atá bunaithe ar an ollioncam náisiúnta (OIN-
bhunaithe) 48.2 % d’ioncam an Aontais, agus is leis sin a dhéantar buiséad an
Aontais a chomhardú tar éis an t-ioncam ó gach foinse eile a bheith ríofa.
Déanann gach Ballstát ranníocaíocht atá cionmhar lena OIN féin;

(b) soláthraíonn acmhainní dílse traidisiúnta (ADT) 7.9 % d’ioncam an Aontais. Tá
siad sin comhdhéanta de dhleachtanna custaim ar allmhairí a bhailíonn na
Ballstáit. Faigheann buiséad AE 75 % den mhéid iomlán; coinníonn na Ballstáit an
25 % eile chun na costais bhailiúcháin a chlúdach;

(c) soláthraíonn an acmhainn dhílis atá bunaithe ar cháin bhreisluacha (CBL-
bhunaithe) 7.5 % d’ioncam an Aontais. Déantar ranníocaíochtaí faoin acmhainn
dhílis seo a ríomh trí úsáid a bhaint as ráta aonfhoirmeach a chuirtear i bhfeidhm
ar mhéid iomlán fháltais CBL na mBallstát a bhailítear i ndáil le gach soláthar
incháinithe arna roinnt ar an meánráta ualaithe CBL;

(d) soláthraíonn an acmhainn dhílis atá bunaithe ar phacáistíocht phlaisteach
neamh-athchúrsáilte 2.5 % d’ioncam AE. Tugadh isteach é seo in 2021 agus
déantar é a ríomh trí ráta aonfhoirmeach a chur i bhfeidhm ar mheáchan na
pacáistíochta plaistí neamh-athchúrsáilte a ghintear i ngach aon Bhallstát.

3.3. Soláthraíonn ioncam sannta seachtrach, a bhaineann den chuid is mó le
méideanna a fhaightear ar iasacht chun tacaíocht airgeadais nach bhfuil in-aisíoctha a 
thabhairt do na Ballstáit i gcomhthéacs NGEU, 23.2 % d’ioncam an Aontais. Tá foinsí 
eile freisin ann le haghaidh ioncam an Aontais. Is í an ceann is suntasaí díobh sin ná na 
ranníocaíochtaí agus na haisíocaíochtaí atá bainteach le comhaontuithe agus cláir AE 
(8.3 % d’ioncam AE), amhail ioncam a bhaineann le himréiteach comhréireachta CERT 
agus CEFTF, agus ranníocaíochtaí ó thíortha lasmuigh den Aontas le cláir agus 
gníomhaíochtaí AE. 

2 Cinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle maidir le córas acmhainní dílse an 
Aontais Eorpaigh. 
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Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 

3.4. Agus an cur chuige iniúchóireachta agus na modhanna iniúchóireachta atá
leagtha amach in Iarscríbhinn 1.1 á gcur i bhfeidhm againn, fuaireamar dearbhú 
réasúnach dár dtuairim iniúchóireachta ar an ioncam trí phríomhchórais roghnaithe a 
mheasúnú agus tástáil idirbheart a bheith mar fhorlíonadh air sin. Ba é ár gcuspóir ná 
rannchuidiú leis an ráiteas dearbhaithe faoi mar a bhfuil tuairisc air in Iarscríbhinn 1.1. 
Scrúdaíomar an méid seo a leanas don ioncam in 20213: 

(a) sampla de 55 ordú gnóthaithe de chuid an Choimisiúin, a bhí ceaptha a bheith
ionadaíoch ar na foinsí ioncaim go léir;

(b) Córais an Choimisiúin chun:

(i) a áirithiú gur bonn iomchuí le haghaidh ríomh agus bailiú ranníocaíochtaí
acmhainní dílse atá i sonraí na mBallstát i dtaca le OIN, CBL agus dramhaíl
pacáistíochta plaistí neamh-athchúrsáilte4;

(ii) bainistiú a dhéanamh ar ADT agus a áirithiú go bhfuil córais éifeachtach ag na
Ballstáit chun na méideanna cearta de ADT a bhailiú agus a thuairisciú, agus
iad a chur ar fáil;

(iii) na méideanna a thagann ó shásraí ceartúcháin ar acmhainní dílse a ríomh;

(iv) fíneálacha agus pionóis a bhainistiú;

(c) na córais le haghaidh chuntasaíocht agus bhainistiú ADT i dtrí Bhallstát (Éire, an
Iodáil agus an tSualainn) arna roghnú ar bhonn mhéid na ndleachtanna custaim a
bailíodh agus freisin ar ár measúnú riosca féin;

(d) iontaofacht na faisnéise ar rialtacht atá sna tuarascálacha bliantúla maidir le
gníomhaíochtaí ó AS BUDG agus ó Eurostat.

3 Ní raibh córas an Choimisiúin maidir le hoibríochtaí iasachtaíochta agus iasachtaithe a 
bhaineann le NGEU mar chuid de scóip ár n-iniúchóireachta. Déantar grinnscrúdú ar chórais 
bainistithe fiachais an Choimisiúin san iniúchadh feidhmíochta atá ar siúl againn. 

4 Ba é ár bpointe tosaigh ná an bonn comhaontaithe a bhaineann le sonraí OIN agus CBL 
comhchuibhithe atá ullmhaithe ag na Ballstáit. Ní dhearnamar aon tástáil dhíreach ar na 
staitisticí ná na sonraí a chuir an Coimisiún agus na Ballstáit ar fáil. I gcás an bhoinn a 
bhaineann le dramhaíl pacáistíochta plaistí neamh-athchúrsáilte, d’athbhreithníomar an 
próiseas chun sonraí tuartha a thiomsú toisc nach gcuirfidh na Ballstáit a meastacháin 
staidrimh do 2021 ar fáil go dtí 2023. 
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3.5. Tá an baol ann nach ndéanann allmhaireoirí dleachtanna custaim a dhearbhú
do na húdaráis chustaim náisiúnta, nó go ndéanann siad iad a dhearbhú go mícheart. 
Dá bhrí sin, beidh na dleachtanna allmhairithe a bhailítear go hiarbhír gann ar an méid 
ba cheart a bhailiú go teoiriciúil. Tugtar “an bhearna chustaim” ar an difríocht sin. Na 
méideanna sin a dhéantar a imghabháil amhlaidh, níl siad sin áirithe i gcórais 
chuntasaíochta ADT na mBallstát agus ní thagann siad faoin scóip dár dtuairim 
iniúchóireachta ar an ioncam. Ós rud é, áfach, go bhféadfadh an bhearna chustaim 
difear a dhéanamh do mhéideanna na ndleachtanna atá suite ag na Ballstáit, 
rinneamar measúnú don tríú bliain i ndiaidh a chéile ar ghníomhaíocht an Aontais atá 
déanta chun an bhearna sin a laghdú agus chun an riosca nach bhfuil ADT iomlán a 
mhaolú. 

3.6. Á dhéanamh sin dúinn, scrúdaíomar an dul chun cinn atá déanta ag an
gCoimisiún ó thaobh na feabhsúcháin atá leagtha amach ina Phlean Gníomhaíochta 
Custaim a chur chun feidhme, agus ó thaobh aghaidh a thabhairt ar na moltaí ónár 
dtuarascáil speisialta maidir le rialuithe custaim in 20215. Bhreathnaíomar freisin ar an 
gcaoi a bhfuil faireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún ar chur chun feidhme an 
Phrótacail maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann6 i dtaca le custaim, agus an tionchar atá 
aige ar bhailiú ADT. Cé go bhforálann an Prótacal nach bhfuil dleachtanna a bhailítear 
ar earraí a allmhairítear isteach san Aontas trí Thuaisceart Éireann iníoctha le buiséad 
AE, fós cuireann sé de cheangal ar an Ríocht Aontaithe a áirithiú go bhfuil Cód Custaim 
an Aontais (UCC)7 á chur i bhfeidhm go cuí i leith na n-allmhairí sin. 

5 Tuarascáil speisialta 04/2021: “Rialuithe custaim – Comhchuibhiú neamhleor ag cur isteach 
ar leasanna airgeadais an Aontais”. 

6 Is cuid dhílis den Chomhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus 
Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an 
gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach é an Prótacal maidirle hÉirinn/Tuaisceart 
Éireann. 

7 Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais. 
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Rialtacht na n-idirbheart 
3.7. Sa roinn seo, cuirtear i láthair ár gcuid barúlacha i dtaobh rialtacht na n-
idirbheart ioncaim. Tá ár gconclúid bunaithe againn ar rialtacht na n-idirbheart ioncaim 
is bonn do chuntais an Aontais, agus ar ár measúnú ar chórais an Choimisiúin chun 
ioncam a ríomh agus a bhailiú8. Trínár scrúdú ar shampla de 55 ordú gnóthaithe, 
léirítear nach raibh earráid inchainníochtúil i gceist le ceann ar bith acu. 

3.8. Thugamar faoi deara freisin nár chuir an Coimisiún i bhfeidhm an
mhodheolaíocht dá bhforáiltear sa Chinneadh maidir le hAcmhainní Dílse9 chun 
athdháileadh a dhéanamh ar an gcostas a bhain le ceartúchán na Ríochta Aontaithe a 
mhaoiniú i ndiaidh na gcoigeartuithe do bhlianta 2017 go 2019. Ina ionad sin, chuir sé 
an modh caighdeánach i bhfeidhm maidir le hathdháileadh a dhéanamh ar “ioncam 
eile” (toisc go ndéantar ranníocaíocht na Ríochta Aontaithe a aicmiú tar éis di tarraingt 
siar as an Aontas), trí úsáid a bhaint as eochair leithdháilte aonfhoirmeach bunaithe ar 
OIN na mBallstát arna ríomh do bhuiséad bliantúil 2021. Is é an toradh a bhí air ná go 
raibh miondifríocht in athdháileadh costas i measc na mBallstát agus dá réir sin i ríomh 
a gcuid ranníocaíochtaí le buiséad AE. Ní dhearna sé seo difear dár gconclúid maidir le 
rialtacht ioncaim AE. 

8 Féach mír 11 in Iarscríbhinn 1.1. 

9 Airteagal 5 de Chinneadh (AE, Euratom) 2014/335 ón gComhairle maidir le córas acmhainní 
dílse an Aontais Eorpaigh, in éineacht le hAirteagal 11(2) de Chinneadh (AE, Euratom) 
2020/2053 ón gComhairle. 
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Scrúdú ar ghnéithe de na córais 
rialaithe inmheánaigh 
3.9. Roghnaíomar roinnt córas agus scrúdaíomar iad (féach mír 3.4). Ní dhéanann
na barúlacha i dtaobh na gcóras sin aon difear dár dtuairim fhoriomlán gan choinníoll 
maidir le rialtacht ioncam an Aontais (féach Caibidil 1). Tugann siad chun suntais, 
áfach, go bhfuil laigí i mbailiú na gcatagóirí aonair d’acmhainní dílse. Sa bhreis air sin, 
thugamar laigí faoi deara i ngníomhaíocht an Aontais chun an bhearna chustaim a 
laghdú agus chun an baol nach bhfuil an ADT iomlán a mhaolú. 

Is ann i gcónaí do laigí i gcuntasaíocht agus bainistiú ADT ag na 
Ballstáit 

3.10. In 2021, thug an Coimisiún chun críche an scrúdú a bhí ar siúl aige ar na
córais a úsáideann na húdaráis chustaim náisiúnta chun ráitis ADT a thiomsú. Is é an 
measúnú a bhí aige ar iontaofacht na ráiteas sin ná go raibh siad sásúil go ginearálta in 
11 Bhallstát, sásúil go pointe áirithe in 15 Bhallstát agus nach raibh siad sásúil i 
mBallstát amháin (féach Fíor 3.2). Ar an iomlán, tá an measúnú sin ag teacht le torthaí 
ár n-iniúchta i mbliana agus i mblianta roimhe seo. I dTuarascáil bhliantúil 2020 uainn, 
d’aimsíomar laigí leanúnacha i dtiomsú ráiteas ADT ag an Ísiltír, agus mholamar go 
ndéanfadh an tír sin iontaofacht na ráiteas sin a áirithiú trí fheabhas a chur ar a chóras 
TF do ghnóthaí custaim10. 

Fíor 3.2 – Measúnú an Choimisiúin ar iontaofacht ráiteas ADT ag na 
Ballstáit 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 

10 Tuarascáil bhliantúil 2020, mír 3.14 agus moladh 3.3. 

11 Bhallstát
41 %

15 Bhallstát
55 %

1 
4 %

Sásúil go pointe áirithe 

Gan a bheith sásúil 

Sásúil go ginearálta 
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3.11. I mbliana, scrúdaíomar an chaoi a ndearna trí Bhallstát (Éire, an Iodáil agus an
tSualainn) a gcuid ráiteas ADT (atá comhdhéanta de ráiteas i dtaobh na ndleachtanna a 
bailíodh agus ráiteas i dtaobh na ndleachtanna atá suite ach nach bhfuil bailithe fós)11 
a tharraingt suas, chomh maith lena nósanna imeachta chun bainistiú a dhéanamh ar 
an ADT atá dlite do Bhuiséad AE (féach Iarscríbhinn 3.1). Níor shainaithníomar aon 
fhadhbanna suntasacha leis an gcaoi a ndearna Éire agus an tSualainn a gcuid ráiteas a 
tharraingt suas. San Iodáil, áfach, fuaireamar amach go raibh laigí a sainaithníodh 
roimhe seo fós ann (féach Bosca 3.1). Déanann siad sin difear freisin do bhainistiú na 
ndleachtanna atá bailithe agus na ndleachtanna nach bhfuil bailithe fós. 

Bosca 3.1 

Laigí atá fós sa chóras rialaithe náisiúnta chun ráitis ADT a thiomsú 

Caithfidh ráitis ADT na mBallstát a bheith iontaofa agus comhleanúnach chun go 
bhféadfar na suimeanna atá iníoctha leis an Aontas a dhéanamh amach. Caitear na 
suimeanna a dhéantar a ghnóthú ó fhiacha custaim atá dlite a thaifeadadh i 
ráiteas na ndleachtanna atá bailithe agus freisin i ráiteas na ndleachtanna atá suite 
ach nach bhfuil bailithe fós. 

Ó 2011, níl tuairisciú ar ADT ag an Iodáil ag teacht le rialacha an Aontais Eorpaigh, 
mar gur ann i gcónaí do neamhréireachtaí idir a dhá ráiteas ADT maidir leis na 
méideanna atá gnóthaithe. Is ann do na difríochtaí sin go príomha mar gheall ar 
mhoilleanna i gcuntais na ndleachtanna custaim nach bhfuil bailithe fós a 
nuashonrú le faisnéis faoi na gnóthachain fiachais. Tá réiteach TF á fhorbairt ag 
údaráis na hIodáile, agus tá sé geallta acu go mbeidh na fadhbanna sin réitithe faoi 
lár 2022. 

Mar gheall ar na neamhréireachtaí sin agus neamhréireachtaí eile a braitheadh sa 
rian iniúchóireachta, ní rabhamar in ann iontaofacht ráitis na hIodáile a dheimhniú 
go hiomlán. 

11 Rialachán Cur Chun Feidhme (AE, Euratom) 2018/194 ón gCoimisiún lena mbunaítear 
samhlacha le haghaidh ráitis chuntais maidir le teidlíochtaí ar acmhainní dílse agus foirm le 
haghaidh tuarascálacha ar mhéideanna nach féidir a aisghabháil agus a fhreagraíonn do na 
teidlíochtaí ar acmhainní dílse de bhun Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 609/2014 ón 
gComhairle. 
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3.12. Níor thugamar aon bharúlacha suntasacha maidir leis an gcaoi a ndéanann
Éire nó an tSualainn bainistiú ar na dleachtanna custaim a bhailítear. Mar sin féin, faoi 
mar a bhí i mblianta roimhe seo12, d’aimsíomar roinnt easnamh sa chaoi a ndéanann 
na húdaráis chustaim náisiúnta bainistiú ar na dleachtanna nach bhfuil bailithe fós. Go 
sonrach, thugamar laigí faoi deara sa chaoi a ndéanann Éire agus an Iodáil bainistiú ar 
ghnóthú fiacha custaim atá dlite, agus thugamar faoi deara go bhfuil moilleanna sa dá 
thír sin ó thaobh ADT gnóthaithe a chur ar fáil do Bhuiséad an Aontais. Sa bhreis air sin, 
d’aimsíomar laigí i mbainistiú na hIodáile ar dhíscríobha déanacha ina cuid cuntais ar 
dhleachtanna nach bhfuil inghnóthaithe. Tá an Coimisiún freisin fós ag brath laigí sa 
réimse sin agus é ag tuairisciú orthu. Tá ár measúnú ar phríomhchórais rialaithe 
inmheánacha ADT na mBallstát curtha i láthair i bhFíor 3.3. 

Fíor 3.3 – Measúnú ar phríomhchórais rialaithe inmheánacha ADT sna 
Ballstáit a roghnaíodh 

Foinse: CIE. 

12 Féach, mar shampla, Tuarascáil bhliantúil 2020, mír 3.16, Tuarascáil bhliantúil 2019, mír 3.9, 
agus Tuarascáil bhliantúil 2018, mír 4.10. 

Tiomsú ráitis ADT

Bainistiú na 
ndleachtanna custaim 

atá bailithe

Bainistiú na 
ndleachtanna custaim 

nach bhfuil bailithe

Gan a bheith 
éifeachtach

Éifeachtach go 
ginearálta

Éifeachtach go 
pointe áirithe

Ranníocaíochtaí ADT in 
2021

An IodáilÉire An tSualainn
€0.4 billiún

2 % den ADT 
iomlán

€1.7 billiún

10 % den ADT 

iomlán

€0.5 billiún
3 % den ADT 

iomlán
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Moilleanna i ngníomhaíochtaí an Choimisiúin chun feabhas a 
chur ar bhainistiú riosca ADT agus chun an bhearna chustaim a 
laghdú 

3.13. I bPlean Gníomhaíochta Custaim an Choimisiúin13, áirítear gníomhaíochtaí 
maidir le feabhas a chur ar bhainistiú riosca, maidir le bainistiú ríomhthráchtála, maidir 
le comhlíontacht a chur chun cinn agus maidir le húdaráis chustaim a spreagadh chun 
gníomhú as lámha a chéile. Tá roinnt gníomhaíochtaí ceaptha aghaidh a thabhairt ar 
easnaimh a thugamar chun suntais roimhe seo inár gcuid tuarascálacha14 agus tá siad 
ceaptha rannchuidiú leis an mbearna chustaim a laghdú. Léirigh ár n-athbhreithniú ar 
an gcaoi a raibh an plean seo á chur chun feidhme ag an gCoimisiún nach bhfuil dul 
chun cinn a dhóthain déanta ar chuid de na gníomhaíochtaí. Thugamar ar aire gur 
gníomhaíochtaí buana iad cúig cinn de na gníomhaíochtaí, go raibh 11 ghníomhaíocht 
aon-uaire le sprioc-amanna i ndiaidh 2021 fós ar siúl, agus go raibh moill curtha ar 12 
as 13 ghníomhaíocht aon-uaire a bhí le bheith críochnaithe faoi dheireadh 2021 (féach 
Fíor 3.4). Mar shampla, rinne an Coimisiún an t-athbhreithniú ar straitéis bainistithe 
riosca custaim a chur siar ó Mheitheamh 2021 go dtí Meán Fómhair 2022. 

                                                    
13 Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal “An tAontas Custaim a thabhairt ar aghaidh go dtí 

an Chéad Leibhéal eile” (COM(2020) 581), 28 Meán Fómhair 2020. 

14 Féach, mar shampla, Tuarascáil bhliantúil 2020, mír 3.18, Tuarascáil speisialta 04/2021 agus 
Tuarascáil speisialta 12/2019: “Ríomhthráchtáil – Tá go leor de na dúshláin a bhaineann le 
CBL agus dleachtanna custaim a bhailiú fós le réiteach”. 
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Fíor 3.4 – An chaoi a bhfuil a Phlean Gníomhaíochta Custaim á chur chun 
feidhme ag an gCoimisiún (amhail ag deireadh 2021)

Gníomhaíochtaí aon-uaire 

Réimse 

Gníomhaíochtaí 
buana 

(gan sprioc-am 
seasta) 

Sprioc-am i 
ndiaidh 2021 

Sprioc-am go 
dtí 2021 

IOMLÁN 29 ngníomhaíocht 5 11 1 in am 

12 mall 

A. Bainistíocht riosca custaim níos
éifeachtaí chun go bhféadfar rialuithe
níos éifeachtaí a dhéanamh 2 2 1 

B. An ríomhthráchtáil a bhainistiú
0 3 1 

C. Comhlíonadh a neartú agus a éascú
3 2 9 

D. Lucht custaim ag obair as lámha a
chéile 0 4 2 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin agus ar ár n-obair iniúchóireachta féin. 

3.14. Aon easnaimh fhéideartha i gcur chun feidhme an Phrótacail maidir le
hÉirinn/Tuaisceart Éireann, d’fhéadfaidís rioscaí a chothú do chur i bhfeidhm cuí an 
UCC, go háirithe a mhéid a bhaineann le rialuithe custaim ar earraí a dhéantar a 
allmhairiú isteach san Aontas trí Thuaisceart Éireann. D’fhéadfadh tionchar a bheith 
aige seo ar an méid ADT a bhailíonn na Ballstáit. Tá tús curtha ag an gCoimisiún lena 
straitéis faireacháin a fhorbairt chun measúnú a dhéanamh ar na rioscaí sin agus chun 
iad a mhaolú, ach níl an obair sin tugtha chun críche go fóill. 
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Tá laghdú tagtha ar líon na bhforchoimeádas CBL agus na 
bpointí oscailte ADT, ach tá laigí fós ina mbainistiú 

3.15. Taispeánann Fíor 3.5 an próiseas a úsáideann an Coimisiún chun ríomh na 
mBallstát ar a mboinn ADT agus CBL a fhíorú. Tugann Iarscríbhinn 3.2 forléargas ar na 
forchoimeádais atá fós ann agus na pointí oscailte atá socraithe i gcás na laigí a 
braitheadh. Fuaireamar go bhfuil feabhas curtha ag an gCoimisiún ar a chuid oibre 
leantaí ó thaobh forchoimeádais CBL a chealú, a bhfuil a líon sin íslithe ó 104 in 2020 
go dtí 82 in 2021 (i.e. 21 %), agus ó thaobh na bpointí oscailte ADT a dhúnadh, a bhfuil 
a líon sin íslithe ó 326 in 2020 go dtí 304 in 2021 (i.e. 7 %). Cé gur thugamar ar aire go 
bhfuil dul chun cinn déanta ó thaobh saincheisteanna atá ann le fada a réiteach, 
fuaireamar go raibh ocht bhforchoimeádas CBL ann (10 % den iomlán) agus 104 pointe 
TOR (34 % den iomlán) a bhí oscailte le níos mó ná cúig bliana. 

Fíor 3.5 – An próiseas chun boinn CBL agus ADT na mBallstát a fhíorú 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 

Ballstáit
Dleachtanna custaim a bhunú

agus a bhailiú
(ar ADT iad 75 % díobh)

Bonn CBL a ríomh
(acmhainní dílse bunaithe ar CBL)

An Coimisiún
Ranníocaíochtaí le buiséad AE a ríomh

An Coimisiún
An dul chun cinn atá déanta ag Ballstáit

a leanúint suas:
measúnú ar a ngníomhaíochtaí, agus

faisnéis nó gníomhaíochtaí
breise a iarraidh.

an forchoimeádas a ardú nó pointe ADT 
a dhúnadh, nuair a mheastar go

bhfuil siad réitithe

An Coimisiún
Beachtas na faisnéise agus na sonraí a 

sholáthraíonn Ballstáit a sheiceáil
agus a fhíorú

Ballstáit
Aghaidh a thabhairt ar easnaimh
An Coimisiún a chur ar an eolas

Freagairt d’iarrataí leantacha

An Coimisiún 
I gcás ina mbraitear easnaimh, 

forchoimeádas CBL nó pointe oscailte ADT 
a shocrú

CÉIM 3: Obair leantach agus ardú

CÉIM 2:  Fíorú agus socrú

CÉIM 1: Ríomh
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3.16. Rinneamar athbhreithniú ar bhainistiú 17 bhforchoimeádas CBL a bhain le 
laigí sa chaoi a raibh na Ballstáit ag cur Treoir CBL15 i bhfeidhm agus a raibh nósanna 
imeachta maidir le sárú nó imscrúdú neamhchomhlíontachta tionscanta ag an 
gCoimisiún ina dtaobh. Bhí cúig cinn de na forchoimeádais sin ann le fada. In 12 chás 
(71 %), bhí an nós imeachta maidir le sárú nó an próiseas imscrúdaithe críochnaithe 
cheana ach ní raibh a thionchar airgeadais ríofa fós ag an mBallstát i dtrácht. Inár 
dtuairim, tharla sé sin mar gheall nár chuir an Coimisiún cur chuige coiteann i 
bhfeidhm maidir le sprioc-amanna a shocrú do Bhallstáit chun an acmhainn dhílis atá 
bunaithe ar CBL a ríomh agus na ceartúcháin airgeadais a éiríonn as sin a dhéanamh. 

3.17. Fuair an t-athbhreithniú a rinneamar ar bhainistíocht phointí oscailte ADT go 
raibh laghdú suntasach tagtha ar líon na bpointí oscailte a bhí gan réiteach le fada idir 
2019 agus 2021, agus go raibh an nós imeachta chun torthaí cigireachta ADT a 
phróiseáil nuashonraithe ag an gCoimisiún. Níor áiríodh córas maidir le heasnaimh na 
mBallstát a rangú de réir tosaíochta, áfach. Ach an oiread leis sin, níor shocraigh sé 
sprioc-amanna le haghaidh gníomhaíochtaí leantacha (féach Iarscríbhinn 3.3) bunaithe 
ar fhreagraí na mBallstát. Dá bhrí sin, ní raibh aghaidh tugtha go hiomlán fós ar na laigí 
a thuairiscíomar roimhe seo i ndáil le pointí oscailte atá ann le fada a dhúnadh. 

Bhí tionchar ag moilleanna sna Ballstáit ar obair an Choimisiúin 
ar OIN 

3.18. Tá tús curtha ag an gCoimisiún le timthriall fíoraithe OIN nua 2020-2024. 
Scrúdaíonn sé seo an bhfuil na nósanna imeachta atá in úsáid sna Ballstáit chun a gcuid 
cuntas náisiúnta a thiomsú ag comhlíonadh ESA 201016, agus an bhfuil na sonraí OIN 
iontaofa, cuimsitheach agus inchomparáide17. Thugamar faoi deara gur chomhlíon 
18 mBallstát agus an Ríocht Aontaithe an sprioc-am dlíthiúil de 31 Nollaig 202118 chun 

                                                    
15 Treoir 2006/112/CE ón gComhairle maidir leis an gcóras comhchoiteann cánach 

breisluacha. 

16 Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus 
réigiúnach san Aontas Eorpach. 

17 Rialachán (AE) 2019/516 maidir le comhchuibhiú ollioncaim náisiúnta ag praghsanna an 
mhargaidh. 

18 Airteagal 3 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1546 ón gCoimisiún lena mbunaítear 
struchtúr agus comhshocruithe mionsonraithe maidir le fardal na bhfoinsí agus na 
modhanna a úsáidtear chun comhiomláin ollioncam náisiúnta agus a gcomhchodanna a 
tháirgeadh i gcomhréir leis an gCóras Cuntas Eorpach (ESA 2010). 
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a gcuid fardal OIN, a thugann tuairisc ar a gcuid nósanna imeachta chun sonraí 
staitistiúla a thiomsú, a sheachadadh don Choimisiún. Chuir ceithre Bhallstát a gcuid 
fardal d’Eanáir 2022 isteach agus shocraigh an Coimisiún forchoimeádais ghinearálta 
OIN19 do na cúig Bhallstát eile i bhFeabhra 202220. D’fhéadfadh na forchoimeádais sin 
moill a chur ar dhúnadh thimthriall fíoraithe OIN. 

3.19. Fuaireamar freisin go raibh moilleanna i gceist le naoi mBallstát (móide an 
Ríocht Aontaithe)21 ó thaobh aghaidh a thabhairt ar fhorchoimeádais a bhain go 
sonrach le hidirbhearta OIN agus/nó forchoimeádais thrasnacha22 a bhí socraithe mar 
chuid de thimthriall fíorúcháin 2016-2019 le sprioc-am de Mheán Fómhair 2021. 
Déanann na moilleanna sin difear d’obair an Choimisiúin maidir leis na forchoimeádais 
ghaolmhara a chealú, rud nach móide a bheidh críochnaithe in 2022 mar a bhí 
beartaithe. Faoi dheireadh 2021, bhí 24 % de na forchoimeádais a bhain go sonrach le 
hidirbhearta OIN cealaithe (38 as 157 oscailte ag deireadh 2020, féach 
Iarscríbhinn 3.2). Rinne an Coimisiún fadú d’aon bhliain amháin (go dtí Meán 
Fómhair 2022) ar an sprioc-am chun aghaidh a thabhairt ar phéire de na cúig 
fhorchoimeádas thrasnacha OIN23, mar gheall ar an bhformhuiniú moillithe a bhí in 
ullmhú na dtreoirlínte riachtanacha do na Ballstáit. 

  

                                                    
19 Úsáideann an Coimisiún forchoimeádais ghinearálta i gcásanna eisceachtúla nuair a bhíonn 

baol suntasach ann nach bhfuil cosaint á tabhairt do leasanna airgeadais AE; mar shampla, 
nuair nach ndéanann Ballstát a fhardal OIN a chur isteach faoi mar is gá. 

20 An Ghréig, an Chróit, Lucsamburg, Málta agus an Rómáin. 

21 An Bhulgáir, an Ghréig, an Spáinn, an Chróit, Lucsamburg, Málta, an Ísiltír, an Pholainn, an 
Rómáin agus an Ríocht Aontaithe. 

22 I bhforchoimeádais OIN, iarrtar feabhsúcháin a thabhairt isteach i ndáil le nósanna imeachta 
tiomsaithe ar leith sna Ballstáit. 

23 Murab ionann agus forchoimeádais a bhaineann go sonrach le hidirbhearta, a shocraítear le 
haghaidh Ballstáit aonair, baintear úsáid as forchoimeádais thrasnacha nuair a dhéanann 
saincheist a bhaineann le ríomh OIN difear do na Ballstáit go léir agus a cheanglaíonn orthu 
réiteach comhchuibhithe a chur chun feidhme trína ndéantar gnéithe teicniúla a aontú le 
Eurostat. 
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Tuarascálacha bliantúla maidir le 
Gníomhaíochtaí 
3.20. Maidir leis an bhfaisnéis ar rialtacht a tugadh sna tuarascálacha bliantúla 
maidir le gníomhaíochtaí 2021 arna bhfoilsiú ag AS BUDG agus ag Eurostat, bhí siad ag 
tacú go ginearálta lenár bhfionnachtana agus conclúidí. 

3.21. Don séú bliain as a chéile, choinnigh AS BUDG an forchoimeádas go bhfuil na 
suimeanna ADT a aistrítear go dtí Buiséad AE míchruinn mar gheall ar thearcluacháil ar 
theicstílí agus bróga a allmhairíodh ón tSín i gcaitheamh na tréimhse ó 2011 go 2017. 
Socraíodh an forchoimeádas den chéad uair in 2016, nuair a bhí na caillteanais ADT a 
d’fhéadfaí a lua leis an Ríocht Aontaithe cainníochtaithe ag €2.1 billiún, agus ansin 
leathnaíodh é sin amach chuig Ballstáit eile in 2018 gan aon chainníochtú a dhéanamh. 
Bhí suim bhreise de €2.1 billiún d’ús curtha isteach freisin i gcuntais chomhdhlúite an 
Aontais Eorpaigh do 2021. 

3.22. Inár dtuarascálacha bliantúla do 2019 agus 2020, thugamar ar aire go 
ndearna an Coimisiún measúnú ar straitéisí rialaithe na mBallstát chun dul i ngleic leis 
an mbaol go ndéanfaí tearcluacháil ar allmhairiúcháin agus go bhfuair an Coimisiún sa 
mheasúnú sin go raibh siad neamhleor ar an iomlán24. Scrúdaíomar obair leantach an 
Choimisiúin ar a fhionnachtana in 2021, ag tabhairt ar aire go raibh pointí oscailte ADT 
gaolmhara fós gan réiteach i gcás 22 Bhallstát. Tá ár gcuid fionnachtana agus conclúidí 
ag teacht leis an bhfaisnéis a nochtadh san fhorchoimeádas a socraíodh sa tuarascáil 
bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí ó AS BUDG. 

                                                    
24 Tuarascáil bhliantúil 2020, mír 3.19, agus Tuarascáil bhliantúil 2019, mír 3.14. 
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3.23. An 8 Márta 2022, d’fhoilsigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE) a 
cinneadh críochnaitheach maidir le cás um shárú a bhí tugtha ag an gCoimisiún in 
aghaidh na Ríochta Aontaithe. Thángthas ar an gconclúid gur mhainnigh an Ríocht 
Aontaithe a cuid oibleagáidí a chomhall faoi dhlí an Aontais i ndáil le hacmhainní dílse. 
Lena bhreithiúnas, d’fhormheas CBAE modh an Choimisiúin chun caillteanais ADT a 
chainníochtú bunaithe ar shonraí staitistiúla. Rinne sé páirtdiúltú, áfach, ar ríomh an 
Choimisiúin mar gheall ar éiginnteacht ó thaobh mhéid na n-acmhainní dílse a 
líomhnaíodh a bhí amuigh ar an Ríocht Aontaithe, agus thug sé treoraíocht faoin gcaoi 
le hathríomh a dhéanamh air. Tá tús curtha ag an gCoimisiún le hanailís ar bhreithiúnas 
CBAE agus ar an tionchar atá aige ar a ríomhanna. Níl coigeartú déanta fós aige ar a 
mheastachán de chaillteanais ADT bunaithe ar an mbreithiúnas sin. 
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Conclúid agus moltaí 

Conclúid 

3.24. Tugann an fhianaise iniúchóireachta fhoriomlán le tuiscint nach raibh an 
leibhéal earráide san ioncam ábhartha. Maidir leis na córais a scrúdaíomar a bhain le 
hioncam, bhí siad sin éifeachtach go ginearálta. Mar sin féin, is éifeachtacht pháirteach 
a bhí ag na príomhrialuithe inmheánacha ADT i mBallstáit áirithe a ndearnamar 
measúnú orthu agus ag bainistiú na bhforchoimeádais CBL agus pointí oscailte ADT ag 
an gCoimisiún mar gheall ar laigí atá fós ann (féach míreanna 3.10-3.12 agus 3.15-
3.17). 

3.25. Fuaireamar freisin gur cuireadh moill ar chur chun feidhme roinnt 
gníomhaíochtaí i bPlean Gníomhaíochta Custaim an Choimisiúin (féach mír 3.13) a 
rannchuidíonn leis an mbearna chustaim a laghdú. Ní dhéanann an laige sin difear dár 
dtuairim iniúchóireachta ar an ioncam, mar nach mbaineann sé leis na hidirbhearta is 
bonn do na cuntais ach gur mó a bhaineann sé leis an riosca go bhfuil ADT 
neamhiomlán. 

Moltaí 

3.26. In Iarscríbhinn 3.3, tugtar na fionnachtana ónár n-athbhreithniú leantach ar 
an moladh a thugamar don Choimisiún i dtuarascáil bhliantúil 2018 uainn. Tá moladh 
amháin curtha chun feidhme go hiomlán ag an gCoimisiún, tar éis feabhas a chur ar a 
chuid seiceálacha ar ráitis ADT. Rinneadh an moladh eile a chur chun feidhme den 
chuid is mó. Seo mar gheall nach ndéanann measúnú riosca an Choimisiúin doiciméadú 
go córasach ar anailís leibhéal riosca gach Ballstát bunaithe ar thorthaí cigireachtaí ADT 
roimhe seo, lena n-áirítear i ndáil le cuntais ADT a tharraingt suas. 

3.27. Rinneamar athbhreithniú freisin ar dhá mholadh ó thuarascáil bhliantúil 2019 
uainn a raibh spriocdháta don chur chun feidhme i rith 2021 molta againn (féach 
Iarscríbhinn 3.3). Bhí moladh amháin curtha chun feidhme go pointe áirithe ag an 
gCoimisiún, agus ceann eile ar an mórchóir. I ndáil le moladh 1a), níl na sonraí 
allmhairiúcháin ar leibhéal AE bailithe go fóill ag an gCoimisiún chun na hallmhaireoirí 
is mó a ngabhann riosca leo a shainaithint, agus níl anailís déanta ar na sonraí sin 
(féach mír 3.13). I ndáil le moladh 1b), d’fhéadfadh na moilleanna i gcuid de na Ballstáit 
ó thaobh na sonraí riachtanacha a sheachadadh is féidir a fhothú isteach i gcóras TF 
custaim “Surveillance III” an Coimisiún a stopadh ó threoraíocht thráthúil a eisiúint 

117



 

faoin gcaoi leis an gcóras a úsáid le haghaidh anailís sonraí. I dtaca le moladh 2, féach 
mír 3.17. 

3.28. Bunaithe ar an athbhreithniú sin agus ar ár bhfionnachtana agus conclúidí do 
2021, molaimid go ndéanfadh an Coimisiún an méid seo a leanas: 

Moladh 3.1 – Beart a dhéanamh chun iontaofacht ráitis ADT na 
hIodáile a áirithiú 

An beart is gá a dhéanamh (lena n-áirítear imeachtaí maidir le sárú i gcás inarb 
iomchuí) chun a áirithiú go réitíonn an Iodáil na laigí atá aici le fada i gcuntasaíocht 
ADT. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag an mbeart sin aghaidh a thabhairt ar na 
neamhréireachtaí leanúnacha atá ag déanamh difir d’iontaofacht ráitis na tíre i dtaobh 
dleachtanna atá bailithe agus dleachtanna nach bhfuil bailithe fós. 

Spriocdháta cur chun feidhme: faoi lár 2023 

Moladh 3.2 – Bainistiú ar fhorchoimeádas CBL a fheabhsú 

Athbhreithniú a dhéanamh ar a chuid nósanna imeachta chun bainistiú a dhéanamh ar 
fhorchoimeádais CBL chun sprioc-amanna níos comhchuibhithe agus níos déine a 
leagan síos do na húdaráis náisiúnta agus chun a chuid oibre leanúnaí ar 
fhorchoimeádais mar aon lena phróiseas chun forchoimeádais a chealú a dhéanamh 
níos éifeachtúla. 

Spriocdháta cur chun feidhme: faoi lár 2024 

Moladh 3.3 – Feabhas a chur ar mheasúnú rioscaí airgeadais i 
réimse an chustaim 

Feabhas a chur ar mheasúnú rioscaí airgeadais do ADT trí bhearta ábhartha as a Phlean 
Gníomhaíochta Custam a chur chun feidhme ar shlí thráthúil. 

Spriocdháta cur chun feidhme: faoi na sprioc-amanna atá leagtha síos sa Phlean 
Gníomhaíochta Custam 

  

118



 

Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 3.1 – An próiseas a ghabhann le ráitis dleachtanna 
ADT (atá bailithe agus nach bhfuil bailithe fós) a tharraingt suas 
agus iad sin a iontráil i gcuntais agus buiséad AE 
 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar reachtaíocht agus rialacha reatha AE. 

Ballstáit
Dleachtanna custaim a bhunú, a iontráil 

sna cuntais agus a bhailiú
Tuairisciú chuig an gCoimisiún 

Oibreoirí eacnamaíocha
Dearbhuithe allmhairiúcháin a thíolacadh d’údaráis

chustaim náisiúnta
Aon dleacht is gá a íoc

Earraí a allmhairiú isteach i margadh AE

Ráiteas míosúil 
ar na dleachtanna atá bailithe

Ráiteas ráithiúil 
ar na dleachtanna nach bhfuil 

bailithe fós

Ballstáit
75 % de na dleachtanna atá bailithe (ADT)

a íoc isteach i mbuiséad AE

Ballstáit
Gach beart is gá a dhéanamh chun 

gnóthú fiachais a áirithiú
Dleachtanna nach bhfuil bailithe fós a 

bhainistiú

Cuntais AE
Curtha isteach sna cuntais mar ioncam 

atá le fáil (infháltais)

Cuntais agus buiséad AE
Curtha isteach sna cuntais mar

ioncam faighte
Ranníoctha le buiséad bliantúil AE 

I scóip an Ráitis 
Dearbhaithe  

119



 

Iarscríbhinn 3.2 – An líon forchoimeádas OIN, forchoimeádas 
CBL agus pointí oscailte ADT atá fós ann de réir an Bhallstáit 
amhail an 31.12.2021 

 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin 25. 

 

                                                    
25 Sna figiúirí don fhorchoimeádas OIN, ní áirítear ach amháin na forchoimeádais a bhaineann 

go sonrach le hidirbhearta a mhéid a bhaineann leis na sonraí a tiomsaíodh amhail ó 2010 i 
gcomhchodanna sonracha de chuntais náisiúnta na mBallstát lena mbaineann. Tá cúig 
fhorchoimeádas thrasnacha ann freisin do gach aon Bhallstát agus don Ríocht Aontaithe, 
agus ní raibh ceann ar bith díobh sin cealaithe in 2021. 
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1

9
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1
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An Ríocht Aontaithe
An Ísiltír

An Ghréig
An Bheilg

An Pholainn
An Fhrainc
An Rómáin

An Ghearmáin
Lucsamburg

An Chróit
Éire

An Phortaingéil
Málta

An Bhulgáir
An Iodáil

An Spáinn
An Ostair

An tSualainn
An Fhionlainn

An tSlóvaic
An Liotuáin

An tSeicia
An Ungáir

An Eastóin
An Laitvia

An Danmhairg
An tSlóivéin

An Chipir

Pointí oscailte ADT

Forchoimeádais CBL

Forchoimeádais OIN

IOMLÁN 31.12.2021 304 82 121
IOMLÁN 31.12.2020 326 104 157

Pointí oscailte
ADT 

Forchoimeádais
CBL 

Forchoimeádais
OIN        
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Iarscríbhinn 3.3 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go 
pointe 
áirithe 

2018 

Molaimid don Choimisiún: 

Moladh 1: 

faoi dheireadh 2020, measúnú riosca níos 
struchtúrtha agus níos doiciméadaithe a chur 
chun feidhme dá phleanáil cigireachta ar ADT, 
lena n-áirítear anailís ar leibhéal riosca gach 
Ballstáit agus ar leibhéal na rioscaí i ndáil le 
cuntais A agus B a tharraingt suas. 

 X     

Moladh 2: 

faoi dheireadh 2020, scóip a chuid seiceálacha 
míosúla agus ráithiúla ar ráitis chuntais A agus B 
le haghaidh ADT a threisiú trí anailís níos 
doimhne a dhéanamh ar na hathruithe 
neamhghnácha ionas gur féidir freagairt phras 
ar neamhréireachtaí féideartha a áirithiú. 

X      
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go 
pointe 
áirithe 

2019 

Molaimid don Choimisiún: 

Moladh 1: 

tacaíocht rialta a thabhairt do na Ballstáit ó 
thaobh na hallmhaireoirí is mó a ngabhann 
riosca leo a roghnú le haghaidh iniúchtaí 
iarfhuascailte tríd an méid seo a leanas: 

(a) sonraí allmhairiúcháin ábhartha ar leibhéal 
AE a bhailiú, agus anailís a dhéanamh 
orthu, agus torthaí na hanailíse sin a 
roinnt leis na Ballstáit (faoi 
dheireadh 2021); 

(b) a thúisce a bheidh “Surveillance III” i mbun 
oibríochta, treoraíocht a thabhairt faoin 
gcaoi le hanailís sonraí a dhéanamh 
laistigh den chóras nua seo (faoi 
Mheitheamh 2023). 

  X    
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go 
pointe 
áirithe 

Moladh 2: 

faoi dheireadh 2021, athbhreithniú a dhéanamh 
ar a chuid nósanna imeachta tríd an méid seo a 
leanas: 

(a) córas a bhunú chun faireachán a 
dhéanamh ar phointí oscailte ADT 
bunaithe ar chritéir chainníochtúla agus 
cháilíochtúla ina ndéantar na heasnaimh a 
bhraitear sna Ballstáit a rangú in ord 
tosaíochta, agus 

(b) sprioc-amanna a leagan síos do na Ballstáit 
chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh 
sin, agus le haghaidh gníomhaíochtaí 
leantacha, lena n-áirítear ús ar íocaíochtaí 
déanacha a ríomh agus méideanna atá le 
cur ar fáil do bhuiséad AE a ghnóthú. 

 X     

Foinse: CIE. 
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Caibidil 4 

An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 4.1.-4.5. 
Tuairisc ghearr 4.2.-4.4. 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 4.5. 

Rialtacht na n-idirbheart 4.6.-4.22. 
Tá costais neamhcháilithe don phearsanra fós ag seasamh 
d’fhormhór na n-earráidí inchainníochtaithe a d’aimsíomar i 
gcaiteachas taighde 4.12.-4.19. 
Rátaí in aghaidh na huaire ríofa mícheart 4.13.-4.16. 

Fadhbanna inchainníochtaithe le tuairisciú ama 4.17. 

Coigeartuithe neamh-incháilithe ar thréimhse tuairiscithe roimhe sin 
agus earráidí eile i gcostais phearsanra 4.18.-4.19. 

Claonadh chun earráidí in eintitis phríobháideacha, go 
háirithe FBManna agus iontrálaithe nua 4.20.-4.21. 

Cineálacha earráidí i gcostais dhíreacha eile 4.22. 

Athbhreithniú ar chórais TF le haghaidh deontais 
taighde 4.23.-4.27. 

Tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí 
agus comhshocraithe rialachais eile 4.28.-4.36. 

Conclúid agus moltaí 4.37.-4.40. 
Conclúid 4.37.-4.38. 

Moltaí 4.39.-4.40. 

Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 4.1 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo 
maidir le “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar 
Digiteach” 
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Réamhrá 
4.1. Sa chaibidil seo, cuirtear i láthair ár gcuid fionnachtana do Chreat Airgeadais 
Ilbhliantúil 1 – “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach” (CAI1). 
Tugtar forléargas i bhFíor 4.1 ar na príomhghníomhaíochtaí agus ar an gcaiteachas 
faoin gceannteideal sin in 2021. 

Fíor 4.1 – Íocaíochtaí agus an pobal iniúchóireachta 

 
(*) I gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe atá ar idirbhearta bunúsacha (le haghaidh mionsonraí 
féach Iarscríbhinn 1.1, mír 12). 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh.  

Pobal iniúchóireachta 2021 i gcomparáid le híocaíochtaí

Íocaíochtaí 2021 – iomlán 18.5

Pobal iniúchóireachta 2021 – iomlán 14.3

Imréiteach an réamh-mhaoinithe (*): 8.4 

Taighde
10.8 (58.7 %)

An Spás
2.6 (13.9 %)

Iompar, Fuinneamh agus Inneachar Digiteach
2.2 (11.8 %)

InvestEU
1.5 (8.2 %)

Miondealú ar íocaíochtaí 2021 de réir cistí

An Margadh Aonair, Nuálaíocht & Inneachar Digiteach
€18.5 billiún (10.2 % de chaiteachas buiséid AE)

Íocaíochtaí réamh-mhaoinithe (*): 12.6

Íocaíochtaí aonair, eatramhacha agus deiridh: 5.9

Íocaíochtaí aonair, eatramhacha agus deiridh: 5.9

(billiúin euro)

Eile
1.4 (7.4 %)
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Tuairisc ghearr 

4.2. Tá na cláir a mhaoinítear faoi “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar 
Digiteach” ilghnéitheach agus tá sé mar aidhm leo maoiniú a dhéanamh ar 
infheistíochtaí ón Aontas a rannchuidíonn le taighde agus nuálaíocht agus forbairt a 
dhéanamh ar na gréasáin thras-Eorpacha iompair, ar chumarsáid, ar fhuinneamh, ar an 
gclaochlú digiteach, agus ar an margadh aonair agus ar an mbeartas spáis. 

4.3. Is é Fís 20201 (H2020) i gcónaí an príomhchlár le haghaidh taighde agus 
nuálaíocht, cé nach seasann a chomharba, Fís Eorpach2 (HE), agus a réamhtheachtaí, 
an Seachtú Clár Réime FP73, ach do chion an-bheag dár bpobal iniúchóireachta do 
2021. Chomh maith leis sin, cuimsíonn CAI1 tionscadail mhóra bonneagair, faoin 
tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE), cláir spáis Galileo (an córas domhanda um 
loingseoireacht satailíte atá ag an Aontas), EGNOS (Breis-seirbhís na hEorpa um 
Loingseoireacht Gheochobhsaí) agus Clár an Aontais um Fhaire na Cruinne, Copernicus. 
Áirítear ann an ciste dar teideal “InvestEU”, a thairbhíonn freisin, in éineacht le HE, de 
mhaoiniú breise ó NextGenerationEU (NGEU). 

4.4. Maidir le formhór an chaiteachais ar na cláir sin, is é an Coimisiún, lena n-
áirítear trí ghníomhaíochtaí feidhmiúcháin, a dhéanann iad a bhainistiú go díreach, 
agus is i bhfoirm deontais chuig tairbhithe poiblí nó príobháideacha a bhíonn 
rannpháirteach i dtionscadail a dhéantar é sin. Soláthraíonn an Coimisiún réamh-
maoiniú do thairbhithe nuair a shínítear comhaontú deontais agus athchistíonn sé na 
costais a ghabhann le cistiú ón Aontas a thuairiscíonn siad, glan ar an réamh-mhaoiniú. 
Is iondúil gur go hindíreach a dhéantar na cláir spáis a bhainistiú ar bhonn 
comhaontuithe tarmligin arna síniú idir an Coimisiún agus na comhlachtaí cur chun 
feidhme atá tiomnaithe don chlár (amhail an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis). Is iad 
BEI nó CEI a dhéanann ionstraimí airgeadais InvestEU a chur chun feidhme go príomha, 
agus baineann siadsan úsáid as idirghabhálaithe airgeadais. 

                                                    
1 Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht 2014-2020. 

2 Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht 2021-2027. 

3 An Seachtú Clár Réime um Thaighde agus um Fhorbairt Theicneolaíoch (2007-2013). 
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Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 

4.5. Agus an cur chuige iniúchóireachta agus na modhanna iniúchóireachta atá 
leagtha amach in Iarscríbhinn 1.1 á gcur i bhfeidhm againn, scrúdaíomar an méid seo a 
leanas don cheannteideal seo de CAI in 2021: 

(a) sampla atá ionadaíoch ar bhonn staidrimh de, ina raibh 130 idirbheart a 
chlúdaíonn an raon iomlán caiteachais faoin gceannteideal seo de CAI. Bhí sé 
comhdhéanta de 87 n-idirbheart i réimse an taighde agus na nuálaíochta (84 do 
H2020 agus 3 do FP7) agus 43 faoi chláir agus gníomhaíochtaí eile, go sonrach 
SCE, ionstraimí airgeadais eile agus cláir spáis. Bhí na tairbhithe faoi 
iniúchóireacht lonnaithe in 21 Bhallstát agus i sé thír lasmuigh den Aontas. Ba é ár 
gcuspóir ná meastachán a dhéanamh ar an leibhéal earráide don cheannteideal 
seo de CAI agus ar an gcaoi sin rannchuidiú lenár ráiteas dearbhaithe; 

(b) scrúdaíomar córais roghnaithe TF chun eolas níos cuimsithí a fháil ar na córais 
faisnéise éagsúla atá in úsáid ag an gCoimisiún le haghaidh cláir thaighde (go 
sonrach an fhoireann feidhmchláir ríomh-dheontais) agus chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar an gcaoi a ndearnadh sreabha faisnéise maidir le bainistiú a leagan 
síos tar éis freagrachtaí a tharmligean ó Ard-Stiúrthóireacht an Taighde agus na 
Nuálaíochta (AS RTD) chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um 
Thaighde (REA); 

(c) sheiceálamar an fhaisnéis rialtachta i dtuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais 
(AS ECFIN), AS RTD agus REA, a bhí ar áireamh i dTuarascáil Bhliantúil ar 
Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht an Choimisiúin (AMPR). 
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Rialtacht na n-idirbheart 
4.6. As na 130 idirbheart a scrúdaíomar, bhí earráidí in 55 (42 %) díobh. Bunaithe ar
na 38 n-earráid atá cainníochtaithe againn, measaimid go bhfuil an leibhéal earráide ag 
4.4 %4 (féach Fíor 4.2). Tugann Fíor 4.3 miondealú ar ár meastachán den leibhéal 
earráide le haghaidh 2021, mar a ndéantar dealú idir idirbhearta taighde agus 
idirbhearta eile. 

Fíor 4.2 – Tionchar measta na n-earráidí inchainníochtaithe 

Foinse: CIE. 

4 Tá ár ríomh earráide bunaithe ar shampla ionadaíoch. Is é an figiúr atá luaite an 
meastachán is fearr. Tá leibhéal muiníne 95 % againn go bhfuil an leibhéal earráide measta 
atá sa phobal idir 1.8 % agus 7.0 % (na teorainneacha earráide íochtaracha agus 
uachtaracha faoi seach). 
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Fíor 4.3 – Miondealú ar an leibhéal earráide measta de réir an chineáil 
earráide 

 
Foinse: CIE. 

4.7. Lean H2020 de bheith ag seasamh don tromlach de na 87 dtionscadal taighde 
inár sampla (os cionn 97 %), agus níl aon tionscadal HE sampláilte fós le haghaidh 
iniúchóireachta5. Thuairiscíomar roimhe seo ar na feabhsúcháin i ndearadh an chláir 
agus ar straitéis rialaithe an Choimisiúin i ndáil le H20206. Tá an saol déanta níos éasca 
do thairbhithe ag simpliúcháin áirithe, go háirithe cothromráta a leagan síos do 
chostais indíreacha, agus d’fhéadfaidís sin an riosca earráide a laghdú. Léiríonn na 
torthaí ónár n-obair iniúchóireachta, áfach, nár laghdaigh sé sin an ráta earráide faoi 
bhun na tairsí ábharthachta 2 %. 

                                                    
5 Ba é 2021 an chéad bhliain de chur chun feidhme chlár réime HE. Cuireadh moill ar thosú 

nuair a glacadh an rialachán níos déanaí ná mar a bhí beartaithe. Faoi dheireadh na bliana, 
ní raibh ach 19 gcomhaontú deontais agus 1 chreat-chomhaontú sínithe, agus líon an-
teoranta íocaíochtaí a bhí forghníomhaithe (réamh-mhaoiniú den chuid is mó). 

6 Mar shampla, i dTuarascáil bhliantúil 2018, mír 5.13 agus i dTuarascáil speisialta 
Uimh. 28/2018: “Tá an saol déanta níos éasca do thairbhithe ag tromlach na mbeart 
simpliúcháin a tugadh isteach i bhFís 2020, ach is féidir tuilleadh feabhsúcháin a dhéanamh 
fós”. 
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4.8. Tá riosca ard ag gabháil i gcónaí le caiteachas H2020 agus FP7 agus is ansin is 
mó a bhraitheamar earráidí. Fuaireamar earráidí inchainníochtaithe ag baint le costais 
neamh-incháilithe in 29 de na 87 n-idirbheart taighde agus nuálaíochta sa sampla. 
Seasann sé sin do 45 % dár meastachán ar an leibhéal earráide don cheannteideal seo 
in 2021. 

4.9. I gcás cláir agus gníomhaíochtaí eile, bhraitheamar earráidí inchainníochtaithe 
in 9 as na 43 idirbheart sa sampla. Áiríodh orthu sin: 

(a) dhá chás de neamhrialtacht sa nós imeachta soláthair (ceann faoi SCE agus ceann 
eile ag Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh 
(ACER));  

(b) oibreacha a ndearnadh éileamh agus athchistiú faoi dhó orthu (tionscadal SCE, 
féach Bosca 4.3);  

(c) athchistiú costas nár foráladh dóibh sa chreatchonradh (SCE);  

(d) maoiniú ar shócmhainn neamh-incháilithe (SCE).  

4.10. Bhí bearta ceartúcháin curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún a rinne difear 
díreach do chúig cinn de na hidirbhearta inár sampla. Bhí na bearta sin ábhartha dár 
ríomhanna, mar go ndearna siad laghdú de 0.2 pointe céatadáin ar an leibhéal earráide 
a bhí measta againn don chaibidil seo. In 12 chás d’earráidí inchainníochtaithe a bhí 
déanta ag na tairbhithe deiridh, ní raibh na nósanna imeachta rialaithe a bhí i 
bhfeidhm ag an gCoimisiún in ann an earráid sin a chosc, ná í a bhrath agus a cheartú, 
sular glacadh leis an gcaiteachas. Bhain formhór na n-earráidí nár braitheadh le costais 
phearsanra (10 as na 12 chás). Dá mba rud é go mbeadh úsáid cheart bainte ag an 
gCoimisiún, nó ag na hiniúchóirí a bhí fostaithe ar conradh ag na tairbhithe7, as an 
bhfaisnéis go léir a bhí ar fáil dóibh, bheadh an leibhéal earráide measta don chaibidil 
seo 1.7 phointe céatadáin níos ísle. 

                                                    
7 Gné amháin de chóras rialaithe an Choimisiúin is ea na deimhnithe maidir leis na ráitis 

airgeadais a eisíonn iniúchóirí atá fostaithe ar conradh ag na tairbhithe (féach mír 4.11). 
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4.11. Maidir le caiteachas taighde, is iad na hiniúchóirí ar conradh ag na tairbhithe 
iad féin a sholáthraíonn deimhnithe maidir leis na ráitis airgeadais (CFS) ag deireadh 
tionscadail. Tá na deimhnithe sin ceaptha cúnamh a thabhairt don Choimisiún a 
sheiceáil an bhfuil na costais atá dearbaithe sna ráitis airgeadais incháilithe. 
Thuairiscíomar arís agus arís eile, áfach, go bhfuil laigí sna deimhnithe sin8. I mbliana, 
fuaireamar nach raibh 9 as na 12 chás d’earráidí inchainníochtaithe tugtha faoi deara 
ag na hiniúchóirí a sholáthair na deimhnithe ná ag an gCoimisiún. 

Tá costais neamhcháilithe don phearsanra fós ag seasamh 
d’fhormhór na n-earráidí inchainníochtaithe a d’aimsíomar i 
gcaiteachas taighde 

4.12. Tá na rialacha chun costais phearsanra a dhearbhú faoi H2020 fós casta, in 
ainneoin iarrachtaí atá déanta chun iad a shimpliú, agus is mórfhoinse earráide sna 
héilimh chostais atá fós i ríomh na gcostas sin. Mar a thuairiscíomar i dtuarascálacha 
bliantúla roimhe seo uainn9, agus i dTuarascáil speisialta Uimh. 28/2018, tá an 
mhodheolaíocht chun costais phearsanra a ríomh éirithe níos casta ar bhealaí áirithe 
faoi H2020 (féach míreanna 4.14, 4.15), agus tá sé sin tar éis an riosca earráide a 
mhéadú. As na 29 n-idirbheart inár sampla d’idirbhearta taighde a raibh earráidí 
inchainníochtaithe iontu, bhí 26, i.e. níos mó ná 89 %, ag baint le costais phearsanra 
neamh-incháilithe a bheith dearbhaithe agus athchistithe. 

Rátaí in aghaidh na huaire ríofa mícheart 

4.13. Is í an phríomhchúis earráide fós in 18 gcás as na 26 ná an mhodheolaíocht 
do ríomh na gcostas pearsanra, go háirithe rátaí in aghaidh na huaire, a bheith á gcur i 
bhfeidhm go mícheart.  

                                                    
8 Tuarascáil bhliantúil 2018, mír 5.15, Tuarascáil bhliantúil 2019, mír 4.10, agus Tuarascáil 

bhliantúil 2020, mír 4.11. 

9 Tuarascáil bhliantúil 2017, mír 5.34, Tuarascáil bhliantúil 2018, mír 5.16, Tuarascáil 
bhliantúil 2019, mír 4.11 agus Tuarascáil bhliantúil 2020, mír 4.13, chomh maith le 
Tuarascáil bhliantúil 2017, moladh 1, nach bhfuil curtha chun feidhme go hiomlán fós. 
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4.14. Ní féidir le tairbhithe costais tuarastail iarbhír a dhearbhú don bhliain 
airgeadais reatha mura mbaineann siad úsáid as an ráta in aghaidh na huaire ar bhonn 
míosúil. Thaispeáin ár n-iniúchtaí, áfach, go bhfuil na ríomhanna atá i gceist leis an 
rogha seo róchasta agus dá bhrí sin gurb annamh leo a bheith ceart. Baineann an 
phríomhdheacracht leis an gcaoi a ndéantar íocaíochtaí a ghintear in imeacht tréimhse 
is mó ná mí (amhail pá saoire agus an tuarastal an tríú mí dhéag) a leithdháileadh ar na 
míonna inar saothraíodh go hiarbhír iad. Is minic le tairbhithe botúin a dhéanamh sa 
leithdháileadh sin, agus ar an gcaoi sin bíonn rátaí míosúla míchearta á ríomh acu. 

4.15. Mar a thuairiscíomar i dtuarascálacha bliantúla roimhe seo10, leanann 
earráidí freisin as an riail a cheanglaíonn ar thairbhithe úsáid a bhaint as an ráta in 
aghaidh na huaire ar bhonn bliantúil, is infheidhme don bhliain airgeadais is déanaí a 
dúnadh, chun na costais a bhaineann leis an mbliain tuairiscithe (neamh-dhúnta) dár 
gcionn a dhearbhú. Fuaireamar go mba léir é seo arís in 2021. 

4.16. I measc na saincheisteanna eile as ar lean rátaí míchearta in aghaidh na 
huaire a bheith in úsáid, áirítear úsáid a bhaint as uaireanta táirgiúla ar bhonn bliantúil 
atá míchruinn, agus eilimintí neamh-incháilithe a chur isteach sna costais tuarastail, 
amhail bónais neamh-incháilithe.  

Fadhbanna inchainníochtaithe le tuairisciú ama  

4.17. Sa bhreis ar an modheolaíocht do ríomh na gcostas pearsanra a bheith á cur i 
bhfeidhm go mícheart, shainaithníomar 11 chás inchainníochtaithe ina raibh laigí i 
dtaifeadadh ama ina gcúis le costais phearsanra neamh-incháilithe a bheith á 
ndearbhú. Bhain siad sin go príomha le huaireanta a éilíodh le linn neamhláithreachtaí, 
saoirí poiblí agus deirí seachtaine, chomh maith le huaireanta a taifeadadh trí thaisme, 
uaireanta nach raibh taifeadta sa phárolla (gan iad íoctha) nó nach raibh bileoga ama 
nó taifid ama eile ag tacú leo. Léiríonn an sampla i mBosca 4.1 cás den sórt sin. 

                                                    
10 Tuarascáil bhliantúil 2020, mír 4.14, agus Tuarascáil bhliantúil 2019, mír 4.12. 
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Bosca 4.1 

Sampla de chostais neamh-incháilithe mar gheall ar thaifid ama a 
bheith in easnamh 

Trínár n-athbhreithniú ar chostais phearsanra a bhí dearbhaithe ag FBM, léiríodh 
nach raibh taifid ama ar bith ann ná aon fhianaise eile a thacódh leis an lear mór 
uaireanta an chloig a bhí curtha síos don tionscadal ag beirt den fhoireann. Thairis 
sin, bunaithe ar an anailís ar na bileoga ama a bhí curtha ar fáil don chuid eile den 
fhoireann a scrúdaíomar, fuaireamar go raibh duine amháin den fhoireann tar éis 
225 uair an chloig a dhearbhú don tionscadal, ach nach raibh aon uair an chloig 
taifeadta sna bileoga ama; agus i gcás beirt eile den fhoireann, bhí éileamh déanta 
ar uaireanta an chloig nuair a bhí siad ar shaoire bhliantúil. Bhí iomlán de 
1,277 uair an chloig (50 %) as na 2,550 uair an chloig a scrúdaíomar neamh-
incháilithe. 

Coigeartuithe neamh-incháilithe ar thréimhse tuairiscithe roimhe sin 
agus earráidí eile i gcostais phearsanra 

4.18. Riail nua a tugadh isteach faoi H2020 is ea gur ar bhonn eisceachtúil a 
bheadh coigeartuithe ar na ráitis airgeadais a bhain leis an ráta in aghaidh na huaire le 
déanamh, i.e. sa chás amháin go raibh botún i ríomh an ráta in aghaidh na huaire le 
ceartú. Taobh amuigh de sin, ní féidir costais atá dearbhaithe cheana a 
choigeartú/athrú (e.g. ráta difriúil in aghaidh na huaire a chur san áireamh tar éis 
dhúnadh na bliana airgeadais). Fuaireamar roinnt cásanna ina raibh an tairbhí tar éis 
coigeartuithe den sórt sin a dhéanamh go mícheart ar na costais phearsanra a bhí 
tuairiscithe roimhe sin ar bhonn rátaí in aghaidh na huaire arna n-athríomh sa tréimhse 
tuairiscithe tar éis dhúnadh na bliana airgeadais.  

4.19. I measc na n-earráidí eile i gcostais phearsanra, bhí gan riail na huasteorann 
dúbailte a urramú, úsáid a bhaint as costais tuarastail theoiriciúla seachas figiúirí 
iarbhír, míonna neamh-incháilithe a dhearbhú i gcás daoine den fhoireann a bhí ag 
obair go huile agus go hiomlán ar an tionscadal (míonna á n-éileamh ina n-iomláine 
nuair a d’oibrigh na daoine den fhoireann ar feadh tréimhse ba lú ná leath na laethanta 
oibre), agus fochonraitheoireacht a dhearbhú mar chostais phearsanta. Fuaireamar 
freisin go raibh costais neamh-incháilithe ann a bhain le taighdeoir cleachta a bhí ag 
obair ar ghníomhaíocht Marie Skłodowska-Curie (MSCA), mar a mhínítear i 
mBosca 4.2. 
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Bosca 4.2 

Sampla de thaighdeoir cleachta neamh-incháilithe a bheith ag 
tairbhiú de ghníomhaíocht faoi Chomhaltachtaí Aonair (IF) 
Marie Skłodowska-Curie. 

I gcás thionscadal MSCA (IF) amháin a scrúdaíodh, ní raibh na coinníollacha 
incháilitheachta a bhí leagtha síos don ghníomhaíocht i dtrácht ag an taighdeoir 
cleachta a bhí roghnaithe agus fostaithe ag an dream a thairbhigh den deontas. 
Bhí sé luaite sna coinníollacha sin go gcaithfeadh céim dhochtúireachta, nó ar a 
laghad taithí taighde ba chomhionann le ceithre bliana lánaimseartha, a bheith ag 
an taighdeoir cleachta ag tráth an spriocdháta ábhartha chun tograí a chur isteach 
(10 Meán Fómhair 2015). Fuair an taighdeoir an chéim dhochtúireachta os cionn 
dhá mhí i ndiaidh an spriocdháta thuasluaite. Thairis sin, bunaithe ar an bhfaisnéis 
a cuireadh isteach san iarratas don deontas agus a bhí ar fáil don Choimisiún dá 
mheasúnú agus dár n-iniúchadh, ní raibh an coinníoll malartach comhlíonta ach 
oiread mar gur ar an 1 Deireadh Fómhair 2011 a chuir an taighdeoir i dtrácht tús 
leis an gclár staidéir lánaimseartha PhD. Dá réir sin ní raibh an taithí taighde 
ceithre bliana bainte amach go dtí an 30 Meán Fómhair 2015, tráth a bhí freisin i 
ndiaidh an spriocdháta ábhartha. Dá bhrí sin, níor cheart don taighdeoir a bheith 
ceadaithe páirt a ghlacadh sa ghlao agus níor cheart don duine sin a bheith 
roghnaithe don tionscadal, dá réir sin meastar go bhfuil na costais ghaolmhara 
neamh-incháilithe.  

Claonadh chun earráidí in eintitis phríobháideacha, go háirithe 
FBManna agus iontrálaithe nua 

4.20. Ceann de na straitéisí chun borradh a chur faoi thaighde Eorpach is ea méadú 
a dhéanamh ar rannpháirtíocht na hearnála príobháidí, go háirithe iontrálacha nua 
agus FBManna. Bhain níos mó ná leath na n-earráidí inchainníochtaithe a fuarthas 
(15 as 29) le cistiú do thairbhithe príobháideacha, cé nach raibh ach díreach 44 (34 %) 
as na 130 idirbheart sa sampla i gceist leis na hidirbhearta i dtrácht. FBManna a bhí in 
14 % den sampla, ach bhain 33 % de na hearráidí inchainníochtaithe leo sin.  
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4.21. Thairis sin, i naoi gcinn as iomlán na gcásanna inchainníochtaithe a raibh 
FBManna i gceist leo, bhí earráidí iolracha i measc na n-éileamh aonair a ndearnadh 
iniúchóireacht orthu agus ba é a bhí mar thoradh air sin ná costais neamh-incháilithe a 
bheith á ndearbhú (tugtar sampla amháin i mBosca 4.1). Tugann na torthaí seo le 
tuiscint go bhfuil claonadh níos mó chun earráide in FBManna ná mar atá i dtairbhithe 
eile, faoi mar atá deimhnithe freisin ag iniúchtaí an Choimisiúin11 agus i dtuarascálacha 
bliantúla roimhe seo uainn féin12. 

Cineálacha earráidí i gcostais dhíreacha eile 

4.22. I measc na gcineálacha earráidí a fuaireamar i gcatagóirí costas eile, bhí 
costais trealaimh neamh-incháilithe mar gheall ar dhímheas a bheith ríofa mícheart, 
costais nár tabhaíodh, earráidí i ndearbhú costas taistil, rátaí malairte a bheith 
mícheart, agus éileamh faoi dhó ar shonrasc le haghaidh oibreacha. Tugann Bosca 4.3 
mionsonraí i dtaobh na hearráide sin is déanaí atá luaite ansin. 

Bosca 4.3 

Costais oibre a bheith éilithe agus athchistithe faoi dhó 

In aon tionscadal SCE amháin, fuaireamar amach go raibh an tairbhí tar éis sonrasc 
le haghaidh oibreacha ar luach €7 681 757 a dhearbhú san éileamh costais don 
tréimhse faoi iniúchóireacht, ach go raibh an méid sin éilithe agus athchistithe sa 
tréimhse tuairiscithe roimhe sin. Mar thoradh air sin, bhí na costais ghaolmhara 
athchistithe faoi dhó. 

  

                                                    
11 Tuarascáil Bhliantúil 2019, mír 4.16. 

12 Tuarascáil bhliantúil 2018, mír 5.19, agus Tuarascáil bhliantúil 2019, mír 4.16. 
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Athbhreithniú ar chórais TF le haghaidh 
deontais taighde 
4.23. Is éard atá san fhoireann feidhmchláir ríomhdheontais ná réiteach gnó 
corparáidí an Choimisiúin chun bainistiú a dhéanamh ar dheontais agus ar 
shaineolaithe, agus comhtháthaítear ann na córais atá in úsáid don phróiseas ar fad i.e. 
ón gclár oibre agus ullmhú don ghlao, mar aon le bainistiú shreabh oibre an deontais 
(Compass), go dtí bainistiú a dhéanamh ar an deontas trína shaolré (Sygma). Is cuid é 
sin de na córais faisnéise éagsúla a bhíonn in úsáid ag an gCoimisiún chun bainistiú a 
dhéanamh ar dheontais le haghaidh cláir taighde (féach Fíor 4.4). 

Fíor 4.4 – Tugann córais chomhtháite TF tacaíocht don Choimisiún agus 
do rannpháirtithe tionscadail ag gach céim den phróiseas deontais 

 
Foinse: CIE. 

SYGMASEP

EMI

ECS

Tairseach 
F&T

CORDA

COMPASS

PDM ABAC

Tograí a bhainistiú TuairisciúSaolré tionscadail

SEP: Córas chun tograí a chur isteach agus a mheas

EMI: Córas chun saineolaithe seachtracha a bhainistiú

ECS: Córas do shaineolaithe seachtracha chun iarratais a chur isteach

Tairseach F&T: Pointe iontrála aonair d’úsáideoirí seachtracha i saolré deontas

SYGMA: Córas bainistithe leictreonach do dheontais

COMPASS: Córas comhtháite sreibhe oibre do dheontais, saineolaithe agus bainistiú iniúchóireachta

PDM: Córas bainistithe sonraí do rannpháirtithe

CORDA: Stóras sonraí ina bhfuil sonraí ó chláir taighde agus nuálaíochta

ABAC: Córas faisnéise le haghaidh oibríochtaí buiséadacha agus cuntasaíochta
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4.24. In 2021, rinneamar athbhreithniú ar an bhfoireann feidhmchláir 
ríomhdheontais, ag díriú isteach ar Compass agus Sygma, mar aon le próiseas an 
ullmhúcháin do chomhaontú deontais agus an próiseas don tuairisciú agus íocaíocht le 
linn chur chun feidhme na ndeontas. Rinneamar measúnú freisin ar an gcaoi a raibh 
nasc idir an fhoireann feidhmchláir ríomhdheontais agus córas bainistithe buiséid an 
Choimisiúin, ABAC. Tríd an obair sin, bhí sé mar aidhm againn eolas níos cuimsithí a 
fháil ar an timpeallacht TF atá in úsáid chun an clár nua HE a bhainistiú agus a rialú. 

4.25. Bunaithe ar ár n-athbhreithniú teoranta, fuaireamar go raibh na córais 
comhtháite go maith sa timpeallacht TF, le sonraí agus formheasanna á n-aistriú go 
huathoibríoch idir na córais éagsúla. Cuireann an Coimisiún uirlis ar fáil in Sygma 
(‘Draoi na gCostas Pearsanra’) a thugann tacaíocht do rannpháirtithe chun costais 
phearsanra a thuairisciú, agus tá an uirlis sin á cur chun cinn go minic ag an gCoimisiún. 
Mar sin féin, ní bhíonn sé in úsáid ach ag níos lú ná 10 % de na rannpháirtithe. 
D’fhéadfadh úsáid mhéadaithe na huirlise sin – go háirithe ag FBManna agus ag 
rannpháirtithe nua – an líon earráidí a bhraithimid i gcostais phearsanra a laghdú.  

4.26. I gcomhréir leis an mbunús dlí reatha, níl aon nasc idir córais chuntasaíochta 
na dtairbhithe agus córas tuairiscithe Sygma. Tá na sonraí airgeadais ginearálta ag an 
gCoimisiún maidir le tionscadail de réir mar a cheanglaítear lena chreat rialaithe. 
Cuirtear aon fhaisnéis chuntasaíochta (sonraí ar leibhéal an tsonraisc), lena n-áirítear 
faisnéis tacaíochta, ar fáil le haghaidh rialuithe breise nó iniúchtaí nuair a iarrtar é sin. 
Ciallaíonn sé sin nach bhfuil sé indéanta rialuithe uathoibríocha ar mhórscála a 
dhéanamh. 

4.27. Maidir le haistriú punann deontas ó AS RTD go REA in Aibreán 2021, 
fuaireamar gur chuidigh an fhoireann feidhmchláir ríomhdheontais leis na haistrithe 
sin a éascú. Thairbhigh an próiseas freisin den fhíoras go bhfuil rochtain ag gach ceann 
de sheirbhísí an Choimisiúin atá páirteach ann ar na sonraí céanna san fhoireann 
feidhmchláir ríomhdheontais agus go dtagann na sonraí sin ón bhfoinse chéanna.  
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Tuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí agus comhshocraithe 
rialachais eile 
4.28. Bhí na tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí (AARanna) a 
scrúdaíomar13 ina léiriú glinn ar an bhfaisnéis a bhí ar fáil sna 
hArdstiúrthóireachtaí/Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin faoi seach agus bunaithe orthu 
sin tugann siad measúnú ceart ar an mbainistiú airgeadais i ndáil le rialtacht na n-
idirbheart foluiteach a bhaineann le caiteachas CAI1. 

4.29. Maidir le H2020, thuairiscigh AS RTD ráta earráide ionadaíoch measta de 
2.29 % do na hArdstiúrthóireachtaí agus comhlachtaí AE eile go léir a bhíonn ag 
bainistiú caiteachas taighde an Aontais. Is é atá sa ráta earráidí iarmharacha, nuair a 
chuirtear gníomhaíochtaí ceartaitheacha san áireamh, ná 1.67 % do AS RTD amháin. 
Bhí na hiniúchtaí ex post a bhí mar bhunús do na rátaí earráide sin ag clúdach 
íocaíochtaí a rinneadh i gcaitheamh thréimhse 2014-2020. Chun an fhadhb i dtaobh na 
modheolaíochta a d’ardaigh an Chúirt Iniúchóirí roimhe seo a réiteach, agus ar lean 
ráiteas easnamhach den ráta earráide as an bhfadhb sin14, rinne an Chomhsheirbhís 
Iniúchóireachta breisiú a ríomh bunaithe ar 1 304 iniúchadh a tugadh chun críche in 
2020 agus 2021, agus is é a bhí mar thoradh air sin ná gur tháinig méadú de 
0.37 pointe céatadáin ar an ráta earráide agus cuireadh é sin in iúl in AAR ó AS RTD. 

4.30. Tugann an ráta earráidí iarmharacha ag deireadh 2021 do AS RTD le tuiscint 
go gcomhlíonann sé an coinníoll atá leagtha síos ag an gCoimisiún15 agus, mar thoradh 
air sin, níor eisíodh aon fhorchoimeádas i leith chaiteachas H2020. Tháinig laghdú beag 
ar na rátaí earráide a tuairiscíodh in 2021. 

                                                    
13 AS ECFIN, AS RTD agus REA. 

14 Rinneadh an ráta earráide a ríomh mar sciar de na costais go léir a glacadh leo, seachas an 
méid a ndearnadh iniúchóireacht air go hiarbhír. Chiallaigh sé sin go raibh an t-ainmneoir i 
ríomh na n-earráidí níos airde, mar sin is ráiteas easnamhach a bhí sa ráta earráide; 
Tuarascáil bhliantúil 2018, mír 5.34. 

15 Tá an spriocraon don ráta earráide le haghaidh H2020 ag dul ó 2 % go dtí 5 %. 
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4.31. De bhrí gurbh é 2021 an chéad bhliain de chur chun feidhme HE16, ní
dhearnadh ach líon an-teoranta íocaíochtaí a fhorghníomhú (maoiniú in AS RTD 
amháin). Dá réir sin, níor thuairiscigh AS RTD ráta earráide braite do HE in 2021. Maidir 
leis an sprioc atá socraithe ag an gCoimisiún le haghaidh ráta earráidí iarmharacha in 
HE, ní mó í ná 2 % ag deireadh an chreatchláir. 

4.32. In AAR 2021, d’fhoilsigh AS RTD 20 moladh ón tSeirbhís um Iniúchóireacht
Inmheánach (IAS), a raibh péire díobh sin thar téarma. Bhí sé cinn de na moltaí a bhí 
fós oscailte, lena n-áirítear ceann a bhí thar téarma, aicmithe mar ‘an-tábhachtach’. 
Maidir leis an moladh ‘an-tábhachtach’ a bhí thar téarma, bhain sé sin leis an 
neamhchosaint airgeadas sa bhuiséad do Thaighde agus Nuálaíocht a laghdú trí 
athfhócasú a dhéanamh ar an straitéis rialaithe. Measann IAS nach raibh na pleananna 
gníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar an moladh sin curtha chun feidhme ach go 
pointe áirithe, agus nach bhfuil na bearta chun feabhas a chur ar cháilíocht obair na n-
iniúchóirí seachtracha ar conradh tugtha chun críche go fóill. 

4.33. Ina AAR, thuairiscigh REA ráta earráidí iarmharacha de 1.75 % do H2020 agus
dá réir sin ní raibh air aon fhorchoimeádas a eisiúint i ndáil le H2020 ach oiread. 

4.34. Maidir le REA, tháinig IAS ar an tátal go raibh na córais rialaithe inmheánaigh
atá i bhfeidhm do na próisis a ndearna sí iniúchóireacht orthu éifeachtach, ach amháin 
in dhá réimse, a bhí faoi réir moltaí “an-tábhachtacha” a rinneadh tar éis 
iniúchóireacht a dhéanamh ar “limistéar aonair um shonraí leictreonacha a mhalartú” 
(SEDIA) an Choimisiúin. Bhain na moltaí i dtrácht le gan cosaint leormhaith a bheith ag 
sonraí pearsanta agus moill a bheith ar uirlisí TF nó gan iad a bheith uathoibrithe go 
leordhóthanach. 

4.35. Baineann príomhchaiteachas ábhartha AS ECFIN faoi CAI1 in 2021 le
(1) soláthar a dhéanamh don Chiste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha
(CEIS) agus InvestEU, agus (2) caipiteal agus díbhinní sa Chiste Eorpach Infheistíochta
(CEI). Ba é 0 % a bhí sa ráta earráide measta a tuairiscíodh do na hurranna sin in 2021,
rud a léiríonn nádúr na n-íocaíochtaí a bhí i gceist, agus tháinig IAS ar an tátal go raibh
na córais rialaithe inmheánaigh a bhí i bhfeidhm ag AS ECFIN do na próisis a ndearnadh
iniúchóireacht orthu éifeachtach.

16 Féach fonóta 5. 
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4.36. Rinneamar athbhreithniú ar an bhfaisnéis in AMPR 2021 ón gCoimisiún i ndáil 
leis an riosca measta ag tráth na híocaíochta sna réimsí beartais faoi CAI1. Rinne an 
Coimisiún ráta earráide de 1.3 % a ríomh le haghaidh CAI1. 
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Conclúid agus moltaí 

Conclúid 

4.37. Tugann an fhianaise iniúchóireachta fhoriomlán a fuaireamar, agus atá curtha 
i láthair sa chaibidil seo againn, le tuiscint nach raibh an leibhéal earráide i gcaiteachas 
ar “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar Digiteach” ábhartha. Leis an tástáil 
a rinneamar ar idirbhearta faoin gceannteideal seo de CAI, thángthas ar mheastachán 
foriomlán de leibhéal earráide de 4.4 % (féach Fíor 4.2). Tugann ár dtorthaí le tuiscint 
go bhfuil an leibhéal earráide fós ard don chaiteachas i dtaighde agus nuálaíocht, arbh 
é sin an phríomhfhoinse earráidí, go háirithe i réimse na gcostas pearsanra. 

4.38. Is é 1.3 %, an riosca measta ag tráth na híocaíochta atá curtha i láthair in 
AMPR. Tá an céatadán sin faoi bhun an leibhéil ábharthachta, agus freisin tá sé faoi 
bhun an raoin atá againne don leibhéal earráide measta. Dá bhrí sin, is é ár dtuairim, in 
ainneoin na mbeart atá déanta cheana féin ag an gCoimisiún, go bhfuil an ráta sin fós 
ina ráiteas easnamhach. 

Moltaí 

4.39. In Iarscríbhinn 4.1, tugtar na fionnachtana ónár n-athbhreithniú leantach ar 
na moltaí a thugamar i dTuarascálacha bliantúla 2019 agus 2020 uainn, agus a raibh sé 
molta againn iad a bheith curtha chun feidhme faoi 202117. Tá trí cinn de na moltaí sin 
curtha chun feidhme go hiomlán ag an gCoimisiún, agus moladh eile curtha chun 
feidhme den chuid is mó.  

4.40. Bunaithe ar an athbhreithniú seo ar ár gcuid fionnachtana agus conclúidí i 
ndáil le 2021, molaimid don Choimisiún: 

                                                    
17 Maidir leis na moltaí a rinneamar i dTuarascáil bhliantúil 2018 uainn, theastaigh 

gníomhaíocht a bheith déanta faoi dheireadh 2020. Dá bhrí sin, leanamar suas iad sin i 
dTuarascáil bhliantúil 2020 uainn. 
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Moladh 4.1 

A thathant go láidir ar na tairbhithe úsáid a bhaint as Draoi na gCostas Pearsanta 
(féach mír 4.25) (atá curtha ar fáil i dtairseach na rannpháirtithe), go háirithe i gcás 
catagóirí áirithe tairbhithe ar mó an claonadh atá iontu earráidí a dhéanamh, amhail 
FBManna agus iontrálaithe nua (le haghaidh deontais H2020 agus HE araon). 

Spriocdháta cur chun feidhme: lár-2023 (H2020) agus lár-2024 (HE) 

Moladh 4.2 

Treorú a thabhairt do thairbhithe i dtaobh difríochtaí sonracha, ag díriú isteach ar 
ghnéithe incháilitheachta faoi HE, i gcomparáid le H2020 agus cláir chomhchosúla.  

Spriocdháta cur chun feidhme: faoi lár 2023 

Moladh 4.3 

I gcás H2020, feabhas a chur ar na rialuithe ex ante atá cheana ann chun coigeartuithe 
neamh-incháilithe féideartha a dhéanfaí ar chostais phearsanra a chuireann na 
tairbhithe isteach tar éis athríomh na rátaí in aghaidh na huaire a shainaithint agus a 
dhíothú. 

Spriocdháta cur chun feidhme: deireadh 2022. 

Moladh 4.4 

Tuilleadh feabhais a chur ar an treorú atá dírithe chuig na hiniúchóirí neamhspleácha 
atá ar conradh ag na tairbhithe chun na CFSanna a thabhairt i gcrích ionas go laghdófar 
an lear mór laigí atá sainaitheanta againn inár n-iniúchtaí ar na deimhnithe sin. 

Spriocdháta cur chun feidhme: faoi lár 2023 
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Moladh 4.5 

Don chéad chlár taighde eile, fiosraítear, i gcomhréir le riachtanais ghnó atá ag teacht 
chun cinn, an fhéidearthacht a bhaineann leis na feidhmiúlachtaí i ríomhdheontais le 
haghaidh measúnú riosca agus seiceálacha uathoibríocha, e.g. trí leas a bhaint as foinsí 
sonraí eile chun príomhshonraí breise ag tacú le comhlíontacht a dheimhniú i 
bhformáid dhigiteach. 

Dáta cur chun feidhme: don chéad CAI eile 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 4.1 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo maidir le “An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus 
Inneachar Digiteach” 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go pointe 
áirithe 

2019 

Molaimid don Choimisiún an méid seo a leanas a 
dhéanamh faoi lár 2021: 
Moladh 1: 

Seiceálacha níos spriocdhírithe a dhéanamh ar éilimh 
chostais FBManna agus feabhas a chur ar a fheachtas 
faisnéise i ndáil le rialacha cistithe H2020, le fócas ar 
leith ar na tairbhithe tábhachtacha sin. 

x      
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go pointe 
áirithe 

Molaimid don Choimisiún an méid seo a leanas a 
dhéanamh faoi 2021: 
Moladh 2: 

Feachtas a dhéanamh lena mheabhrú do thairbhithe 
uile H2020 cad iad na rialacha atá ann chun costais 
phearsanra a ríomh agus a dhearbhú, le haird ar leith 
á tabhairt ar na cineálacha earráidí a bhfuil tuairisc 
orthu i míreanna 4.11-4.15 den chaibidil seo. 

x18      

                                                    
18 Lainseáil an Coimisiún feachtais chumarsáide a raibh sé beartaithe leo feabhas a chur ar ríomh na gcostas pearsanra a bhí nasctha le deontais H2020, ach 

is ann fós do laigí (féach míreanna 4.12 go 4.19). Tá Draoi na gCostas Pearsanta forbartha ag an gCoimisiún mar threorú do thairbhithe, ach níl sé in úsáid 
ach ag díreach 10 % de na rannpháirtithe (féach mír 4.25). 

146



 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go pointe 
áirithe 

 

Molaimid don Choimisiún an méid seo a leanas a 
dhéanamh faoi lár 2021: 
Moladh 4: 
I gcás H2020: 
— aghaidh a thabhairt ar na barúlacha a tháinig chun 
cinn ag leanúint as ár n-athbhreithniú ar iniúchtaí 
ex post i ndáil le doiciméadú, comhleanúnachas 
samplála agus cáilíocht na nósanna imeachta 
iniúchóireachta, agus 
— don tríú babhta d’iniúchtaí atá amuigh ar conradh, 
bearta iomchuí a ghlacadh chun a áirithiú go bhfuil 
iniúchóirí go hiomlán ar an eolas faoi rialacha H2020, 
agus cáilíocht a gcuid oibre a fhíorú. 

x19      

                                                    
19 Deimhneoidh CIE éifeachtacht na mbeart seo sna blianta amach romhainn. 

147



 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go pointe 
áirithe 

2020 

Molaimid don Choimisiún an méid seo a leanas a 
dhéanamh faoi 2021: 
Moladh 2: 

Gníomhaíochtaí a chur chun feidhme, lena n-áirítear 
athbhreithniú tréimhsiúil ar na príomhchúiseanna atá 
le hearráidí i ráitis airgeadais, lena dtugtar treorú ar 
shaincheisteanna casta amhail rialacha maidir le 
fochonraitheoireacht, agus feachtais faisnéise a 
sheoladh chun an ráta earráide do H2020 a laghdú. 

 X     

Foinse: CIE. 

148



  

 

 

 

 

 

 

Caibidil 5 

Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 5.1.-5.13. 
Tuairisc ghearr 5.2.-5.6. 
Cuspóirí beartais agus ionstraimí caiteachais 5.2. 

Bainistiú cistí 5.3.-5.6. 

Scóip agus cur chuige an iniúchta 5.7.-5.13. 

Rialtacht na n-idirbheart, AARanna agus 
comhshocruithe rialachais eile 5.14.-5.65. 
Torthaí ónár dtástáil ar idirbhearta agus ó 
athbhreithniú/athfheidhmiú na hoibre iniúchóireachta 5.15.-5.39. 
Costais neamh-incháilithe 5.18.-5.23. 

Tionscadail neamh-incháilithe 5.24.-5.28. 

Sáruithe ar rialacha an mhargaidh inmheánaigh 5.29.-5.37. 

Doiciméid tacaíochta riachtanacha a bheith in easnamh 5.38.-5.39. 

Ár measúnú ar obair na n-údarás iniúchóireachta 5.40.-5.52. 

Obair dearbhaithe an Choimisiúin agus tuairisciú ar an ráta 
earráidí iarmharacha ina thuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí 5.53.-5.65. 

Conclúid agus moltaí 5.66.-5.78. 
Conclúid 5.66.-5.74. 

Moltaí 5.75.-5.78. 

Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 5.1 – Faisnéis faoi ghníomhaíocht an Aontais sna 
Ballstáit agus sna réigiúin 

Iarscríbhinn 5.2 – Obair leantach ar mholtaí a rinneadh 
roimhe seo maidir le ‘Comhtháthú, Athléimneacht agus 
Luachanna’ 
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Réamhrá 
5.1. Cuirtear i láthair sa chaibidil seo ár bhfionnachtana faoi Cheannteideal 2 de CAI 
– “Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna”. Tugtar forléargas i bhFíor 5.1 ar na 
príomhghníomhaíochtaí agus ar an gcaiteachas faoin gceannteideal sin in 2021. Chun 
tuilleadh sonraí a fháil maidir leis an bpobal iniúchóireachta do 2021, féach mír 5.9. 

Fíor 5.1 – Íocaíochtaí agus an pobal iniúchóireachta 

 
 

Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna
€80.1 billiún (44.1 % de chaiteachas bhuiséad AE)

Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) agus 
oibríochtaí réigiúnacha eile: 45.5 (56.9 %)

Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE): 19.4 (24.2 %)

Ciste Comhtháthaithe: 9.7 (12.1 %)

Iompar SCE: 1.0 (1.2 %)

Miondealú ar íocaíochtaí 2021 de réir cistí
(billiún euro)

SIE: 0.6 (0.7 %)

Erasmus+: 2.4 (3.0 %)

Eile: 1.5 (1.9 %)
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(*) Is éard atá i bhfigiúirí íocaíochta d’fhotheideal 2a ná airleacain bhliantúla agus íocaíochtaí 
eatramhacha do chlárthréimhse 2014-2020 nár áiríodh sna cuntais is bun leis na pacáistí dearbhaithe ar 
ghlac an Coimisiún leo in 2021. I gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe ar idirbhearta bunúsacha 
(le haghaidh sonraí féach Iarscríbhinn 1.1, míreanna 12 agus 13), meastar gur íocaíochtaí réamh-
mhaoinithe iad na híocaíochtaí sin agus dá bhrí sin ní raibh siad mar chuid dár bpobal iniúchóireachta do 
thuarascáil bhliantúil 2021. Cuirfear san áireamh iad inár bpobal iniúchóireachta sa bhliain ina nglacann 
an Coimisiún leis na cuntais chomhfhreagracha (e.g. i ráiteas dearbhaithe 2022 maidir le híocaíochtaí ó 
bhliain chuntasaíochta 2020/2021). 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh. 

Tuairisc ghearr 

Cuspóirí beartais agus ionstraimí caiteachais 

5.2. Díríonn an caiteachas faoin gceannteideal seo ar éagothromaíochtaí forbartha 
idir na Ballstáit agus na réigiúin éagsúla den Aontas a laghdú1 (fotheideal 2a), agus ar 
ghníomhaíochtaí chun tacú le luachanna an Aontais agus chun iad a chosaint, ionas go 
mbeidh an tAontas níos athléimní agus é ag dul i ngleic le dúshláin atá anois ann agus a 

                                                      
1 Féach Airteagail 162 agus 174 go 178 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 

(lch. 73 agus lch. 81-82). 

Athléimneacht agus luachanna

Imréiteach an réamh-mhaoinithe: 3.1

Íocaíochtaí réamh-mhaoinithe: 3.6

Íocaíochtaí aonair, eatramhacha agus deiridh 0.8

Íocaíochtaí aonair, eatramhacha agus deiridh 0.8

Íocaíochtaí 2021 – iomlán 4.4

Pobal iniúchóireachta 2021 – iomlán 3.9

Pobal iniúchóireachta 2021 i gcomparáid le híocaíochtaí

Comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach

Imréiteach an réamh-mhaoinithe (*): 2.6

Íocaíochtaí réamh-mhaoinithe (*): 75.1

Cinneadh bliantúil glacadh leis na cuntais: 40.8  

Íocaíochtaí aonair, eatramhacha agus deiridh: 0.6

Íocaíochtaí aonair, eatramhacha agus deiridh: 0.6

Íocaíochtaí 2021 – iomlán 75.7

Pobal iniúchóireachta 2021 – iomlán 44.0

(billiún euro)
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bheidh ann amach anseo (fotheideal 2b). Cuirtear na cuspóirí sin chun feidhme trí na 
cistí agus na hionstraimí seo a leanas2: 

(a) Fo-cheannteideal 2a (comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach)

— Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), arb é is aidhm dó na príomh-
mhíchothromaíochtaí réigiúnacha a cheartú trí thacaíocht airgeadais a thabhairt 
don nuálaíocht agus don taighde, don chlár oibre digiteach, d’fhiontair bheaga 
agus mheánmhéide agus don gheilleagar ísealcharbóin; 

— Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), arb é is aidhm dó leibhéil arda fostaíochta, 
cosaintí sóisialta cothroma agus lucht saothair oilte agus athléimneach a bhaint 
amach, chomh maith le sochaithe cuimsitheacha agus comhtháite mar ghné 
lárnach chun deireadh a chur leis an mbochtaineacht; do chlárthréimhse 2021-
2027 áirítear in CSE+ an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg (TFAO), an Ciste um 
Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD), agus Clár AE um Fhostaíocht 
agus um Nuálaíocht Shóisialta, ar déileáladh ar leithligh le gach ceann díobh sin 
roimhe seo; 

— an Ciste Comhtháthaithe (CC), a mhaoiníonn, ar mhaithe le forbairt inbhuanaithe 
a chur chun cinn, tionscadail chomhshaoil agus iompair i mBallstáit ag a bhfuil OIN 
per capita atá níos lú ná 90 % de mheán an Aontais; 

— ranníocaíocht ón gCiste Comhtháthaithe leis an tSaoráid um Chónascadh na 
hEorpa (SCE), lena maoinítear tionscadail a bhaineann leis na gréasáin thras-
Eorpacha3; 

(b) Fo-cheannteideal 2b (athléimneacht agus luachanna)

— Erasmus+, a thacaíonn le hoideachas, le hoiliúint, leis an aos óg agus le spórt san 
Eoraip trí shoghluaisteacht foghlama agus rannpháirtíocht neamhfhoirmiúil agus 
ghníomhach a chur chun cinn i measc daoine óga; 

— roinnt scéimeanna níos lú, lena n-áirítear Eoraip na Cruthaitheachta, an Clár um 
Shaoránaigh, Comhionannas, Cearta agus Luachanna (CERV), agus ionstraimí 
sonracha a cruthaíodh chun téarnamh eacnamaíoch san Aontas a chur chun cinn 
tar éis phaindéim COVID-19, amhail EU4Health agus an Ionstraim Tacaíochta 
Éigeandála (ESI). 

2 Déanaimid tuairisciú i gCaibidil 10 ar chaiteachas 2021 as an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta (RFF). 

3 Rialachán (AE) 2021/1153 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa. 
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Bainistiú cistí 

5.3. Tá cistí an bheartais chomhtháthaithe (CFRE, CC agus CSE) ag seasamh 
d’formhór an chaiteachais faoin gceannteideal seo. Cuirtear chun feidhme iad trí 
bhainistíocht chomhroinnte. Cuireann na Ballstáit cláir oibríochtúla (OPanna) 
ilbhliantúla isteach ar feadh thréimhse iomlán CAI. Tar éis formheas a bheith tugtha ag 
an gCoimisiún, roinntear an fhreagracht as OP a chur chun feidhme idir an Coimisiún 
(an Ardstiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú (AS EMPL) agus 
Ardstiúrthóireacht an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh (AS REGIO)) agus an Ballstát. 
Faigheann tairbhithe aisíocaíocht trí na húdaráis sa Bhallstát, agus cómhaoiníonn an 
tAontas costais incháilithe na n-oibríochtaí arna bhformheas i gcomhréir le téarmaí an 
OP. Déanann na húdaráis bhainistíochta fíoruithe chun stop a chur le haon 
chaiteachais neamh-incháilithe a bheidh á ndeimhniú don Choimisiún. Tá a ról 
bainistíochta ríthábhachtach chun rialtacht an chaiteachais chomhtháthaithe a áirithiú. 

5.4. Is é is aidhm don chreat rialaithe agus dearbhaithe atá i bhfeidhm maidir le 
caiteachas faoi bhainistíocht chomhroinnte4 ná a áirithiú go bhfanfaidh an ráta earráidí 
iarmharacha5 i gcuntais bhliantúla OP faoi bhun na tairsí ábharthachta de 2 % atá 
leagtha síos sa rialachán is infheidhme6. Chun a áirithiú nach bhfanfaidh aon leibhéal 
ábharthach neamhrialtachtaí sna cuntais atá le deimhniú don Choimisiún tar éis 

                                                      
4 Thugamar mionsonraí iomlána maidir leis an gcreat rialaithe agus dearbhaithe le haghaidh 

“Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa” faoi chlárthréimhse 2014-2020, lena n-
áirítear amlíne, i dTuarascáil bhliantúil 2017 (míreanna 6.5-6.15) agus i dTuarascáil 
bhliantúil 2018 (Fíor 6.1)uainn. 

5 Ina AARanna, tagraíonn an Coimisiún do “ráta rioscaí iarmharacha” (RRR) agus é ag déileáil 
le clabhsúr do chlárthréimhse 2007-2013 agus don “ráta earráidí iomlán iarmharach” 
(RTER) agus é ag déileáil le clárthréimhse 2014-2020. Sa chaibidil seo, tagraímid don dá 
cheann mar ‘ráta/rátaí earráidí iarmharacha’. 

6 Airteagal 28(11) de Rialachán Uimh. 480/2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) 
Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha 
coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis 
an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus 
leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir 
le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste 
Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh. 
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fíoruithe na n-údarás bainistíochta, áirítear sa chreat rialaithe agus dearbhaithe na trí 
ghné seo a leanas: 

— An obair a rinne údaráis iniúchóireachta maidir le caiteachas atá ar áireamh sna 
cuntais bhliantúla. Is é an toradh a bhíonn ar an obair sin ná tuarascáil bhliantúil 
ar rialú a chuireann na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin mar chuid dá bpacáistí 
dearbhaithe. Sa tuarascáil sin, bíonn an ráta earráidí iarmharacha don OP (nó 
grúpa OPanna) agus tuairim iniúchóireachta maidir le rialtacht an chaiteachais 
dhearbhaithe agus feidhmiú éifeachtach na gcóras bainistíochta agus rialaithe. 

— Glacadh bliantúil na gcuntas ag an gCoimisiún. Chun na críche sin, déanann an 
Coimisiún seiceálacha riaracháin den chuid is mó lena ndírítear ar iomláine agus 
cruinneas ionas gur féidir leis glacadh leis na cuntais agus an méid de 10 % a bhí 
níos luaithe mar ráthaíocht a fhuascailt7. 

— Athbhreithnithe deisce ag an gCoimisiún ar gach pacáiste dearbhaithe, agus 
iniúchtaí comhlíontachta roghnaithe sna Ballstáit. Déanann an Coimisiún na 
seiceálacha sin chun teacht ar chonclúid maidir leis na rátaí earráidí iarmharacha 
arna dtuairisciú ag na húdaráis iniúchóireachta agus chun iad a fhíorú; foilsíonn sé 
iad sin, mar aon le meán ualaithe a fheidhmíonn mar phríomhtháscaire 
feidhmíochta, ina thuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí (AARanna) 
don bhliain dár gcionn. 

5.5. Bhí an próiseas roimh chlabhsúr OPanna ó chlárthréimhse 2007-2013 
inchomparáide den chuid is mó leis an bpróiseas a ndéantar cur síos air i mír 5.4. 

5.6. Déantar cistiú an Aontais trí chláir nach bhfuil faoi bhainistíocht chomhroinnte 
a eisíoc i bhfoirm deontais, soláthair agus duaiseanna, agus déanann 
Ardstiúrthóireachtaí an Choimisiúin8 é a bhainistiú go díreach nó go hindíreach le 
tacaíocht ó eagraíochtaí comhpháirtíochta nó ó údaráis eile. 

                                                      
7 Féach Airteagal 130 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, lena gcuirtear teorainn de 90 % le 

haisíocaíocht íocaíochtaí eatramhacha. 

8 AS EMPL, AS CNECT, AS EAC, AS SANTE, AS JUST, AS ECHO agus an Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol (CINEA) faoi 
mhaoirseacht AS MOVE i dtaca le caiteachas inár bpobal do 2021. 
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Scóip agus cur chuige an iniúchta 

5.7. Ba é an cuspóir a bhí againn ná rannchuidiú leis an ráiteas dearbhaithe 
foriomlán mar a thuairiscítear in Iarscríbhinn 1.1 é, agus measúnú a chur ar fáil ar 
rialtacht an chaiteachais faoi cheannteideal 2 den CAI ina iomláine agus do chistí an 
bheartais chomhtháthaithe araon (fo-cheannteideal 2a). A mhéid a bhaineann leis an 
gceann deireanach sin, d’fhéachamar freisin le measúnú a dhéanamh ar a mhéid is 
féidir dul i muinín obair na n-údarás iniúchóireachta agus an Choimisiúin. 

5.8. Agus an cur chuige iniúchóireachta agus na modhanna iniúchóireachta a leagtar 
amach in Iarscríbhinn 1.1 á gcur i bhfeidhm, scrúdaíodh an méid seo a leanas don 
cheannteideal seo de CAI in 2021: 

— Sampla de 243 idirbheart atá ionadaíoch ó thaobh staidrimh de agus a chlúdaíonn 
raon iomlán an chaiteachais faoin gceannteideal seo de CAI. Ba é ár gcuspóir ná 
meastachán a dhéanamh ar an leibhéal earráide don cheannteideal seo agus 
rannchuidiú leis an ráiteas dearbhaithe. Maidir le cistí an bheartais 
chomhtháthaithe, bhí 217 n-idirbheart sa sampla ar deimhníodh caiteachas ina 
leith i bpacáistí dearbhaithe agus clabhsúir (lena n-áirítear 213 idirbheart a 
ndearna údarás iniúchóireachta seiceáil orthu roimhe sin), chomh maith le hocht 
n-ionstraim airgeadais (fo-cheannteideal 2a). Áiríodh sa sampla freisin 18 n-
idirbheart arna mbainistiú go díreach nó go hindíreach ag an gCoimisiún (ceithre 
cinn faoi fho-cheannteideal 2a agus 14 faoi fho-cheannteideal 2b). 

— An obair a rinne údaráis iniúchóireachta chun bailíochtú a dhéanamh ar an 
bhfaisnéis atá sna 33 phacáiste dearbhaithe/clabhsúir a bhain leis na 
213 idirbheart a bhí seiceáilte acu roimhe sin. 

— Obair an Choimisiúin chun athbhreithniú agus bailíochtú a dhéanamh ar na rátaí 
earráidí iarmharacha a thuairiscítear i bpacáistí dearbhaithe do 2014-2020, agus 
ar a chuid oibre iniúchóireachta maidir le gnéithe rialtachta na bpacáistí sin. 

— An fhaisnéis rialtachta a thugtar i dtuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí AS EMPL agus AS REGIO agus a áiríodh ina dhiaidh sin i 
dTuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht (AMPR) an 
Choimisiúin. 
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5.9. Is éard a bhí i gceist lenár bpobal iniúchóireachta (€47.9 billiún) den chuid is mó 
ná caiteachas ó thréimhse 2014-2020 a áiríodh i gcuntais ar glacadh leo agus a 
cuireadh isteach i bpacáistí dearbhaithe do bhliain chuntasaíochta 2019/2020 (402 OP 
ar fiú €40 billiún san iomlán iad). Áiríodh ann freisin caiteachas 2007-2013 faoi 18 OP 
ar chuir an Coimisiún clabhsúr iomlán nó páirteach leo9 in 2021 (€776 milliún). Ní raibh 
aon OP formheasta ag an gCoimisiún go dtí sin do thréimhse 2021-2027 agus ní 
dhearna sé aon íocaíocht don tréimhse sin faoi dheireadh 202110. 

5.10. Is in dhá chéim a thógamar ár sampla de 217 n-idirbheart le caiteachas 
deimhnithe i bpacáistí árachais agus don chlabhsúr. Ar dtús, roghnaíomar 33 phacáiste 
(31 ó 2014-2020 agus péire ó 2007-2013) a bhí ag clúdach 44 OP. Astu sin, 
shamplálamar ansin idirbhearta a bhí seiceáilte ag na húdaráis iniúchóireachta roimhe 
sin. 

5.11. Rinne na Ballstáit eisíocaíochtaí a thuairisciú trí ionstraimí airgeadais i mbliain 
chuntasaíochta 2019/2020 faoi 108 OP (€2.1 billiún). Dá bhrí sin, thógamar sampla 
breise a chlúdaigh ocht n-ionstraim airgeadais ó thréimhse 2014-2020 óna ndearnadh 
íocaíochtaí chuig faighteoirí deiridh nó ar mhaithe leo. Ar an gcaoi sin, rinneamar 
scrúdú ar 50 iasacht agus ar 21 infheistíocht chothromais. 

5.12. Ina theannta sin, in 2021, d’íoc nó d’imréitigh an Coimisiún €5 billiún do 
chláir faoina bhainistíocht dhíreach nó indíreach, lena n-áirítear €3.9 billiún de 
chaiteachas faoi fho-cheannteideal 2b. Scrúdaíomar sampla de 18 n-idirbheart a 
maoiníodh ó SIE, an ranníocaíocht CF leis an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, le 
CERV, le hEoraip na Cruthaitheachta nó le Erasmus+. 

5.13. In Iarscríbhinn 5.1, tá miondealú ar ár sampla d’idirbhearta agus ar na 
hearráidí inchainníochtaithe a fuaireamar sna 27 mBallstát agus sa Ríocht Aontaithe 
d’fho-cheannteideal 2a do thréimhse 2014-2020. 

                                                      
9 Má bhíonn saincheisteanna a bhfuil tionchar ábharthach acu fós ar oscailt, ní shocraíonn an 

Coimisiún ach an méid nach bhfuil faoi chonspóid. Socraítear an t-iarmhéid agus cuirtear 
clabhsúr leis an OP a luaithe a bheidh na saincheisteanna go léir réitithe. 

10 Féach míreanna 2.6-2.8. 
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Rialtacht na n-idirbheart, AARanna 
agus comhshocruithe rialachais eile 
5.14. Tá trí roinn sa chuid seo den chaibidil. Sa chéad roinn tugtar tuairisc ar an 
tástáil a rinneamar ar shampla na bliana seo de 243 idirbheart d’fhonn léargas a 
thabhairt ar na príomhfhoinsí earráide. Sa dara roinn tugtar ár measúnú ar obair na n-
údarás iniúchóireachta, agus baineann an tríú roinn le hobair an Choimisiúin. Tá ár 
gconclúid maidir leis an bhfaisnéis rialtachta i dtaobh an chaiteachais comhtháthaithe 
atá le fáil in AARanna agus AMPRanna an dá ardstiúrthóireacht atá freagrach bunaithe 
ar ár gcuid fionnachtana as na trí roinn sin. 

Torthaí ónár dtástáil ar idirbhearta agus ó 
athbhreithniú/athfheidhmiú na hoibre iniúchóireachta 

5.15. As an 243 idirbheart a scrúdaíomar, rinneamar 30 idirbheart a shainaithint 
agus a chainníochtú, ar bhain gach ceann acu le fo-cheannteideal 2a. Agus an 
56 earráid inchainníochtaithe a fuair údaráis iniúchóireachta roimhe seo á gcur san 
áireamh, chomh maith leis na ceartúcháin a chuir údaráis na gclár i bhfeidhm (is é sin 
€458 milliún ar an iomlán don dá chlárthréimhse le chéile), measaimid gur 3.6 % atá sa 
leibhéal earráide do cheannteideal 2 de CAI11 (féach Fíor 5.2). 

                                                      
11 Is ionann an leibhéal earráide measta d’fho-cheannteideal 2a amháin agus 4.1 % (teorainn 

earráide íochtarach de 2.1 %, teorainn earráide uachtarach 6.1 %). 
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Fíor 5.2 – Tionchar measta na n-earráidí inchainníochtaithe 

 
Foinse: CIE. 

5.16. Bhain na hearráidí inchainníochtaithe arna dtuairisciú ag na húdaráis 
iniúchóireachta le costais neamh-incháilithe (32 chás), soláthar poiblí (19 gcás), 
doiciméid tacaíochta a bheith in easnamh (8 gcás), agus earráidí cuntasaíochta agus 
ríofa (2 chás)12. Bhí ceartuithe airgeadais curtha i bhfeidhm ag na Ballstáit, agus rinne 
siad iad a eachtarshuí de réir mar ba ghá, d’fhonn na rátaí earráidí iarmharacha a 
thabhairt go dtí an tairseach ábharthachta 2 % nó faoina bhun. 

5.17. Taispeántar i bhFíor 5.3 miondealú ar na hearráidí a fuaireamar de réir 
catagóire (sula gcuirtear ceartúcháin airgeadais san áireamh). Na costais agus na 
tionscadail neamh-incháilithe, sáruithe ar rialacha an mhargaidh inmheánaigh agus 
doiciméid tacaíochta riachtanacha a bheith in easnamh is mó a chuir leis an leibhéal 
earráide measta. Tugtar tuilleadh faisnéise faoi na hearráidí sin i míreanna 5.18-5.39. 

                                                      
12 D’fhéadfadh níos mó ná cineál amháin earráide difear a dhéanamh d’idirbheart amháin. 
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Figiúr 5.3 – Miondealú ar na hearráidí a fuarthas 

 
Foinse: CIE. 

Costais neamh-incháilithe 

5.18. Nuair a dhearbhaíonn údaráis na mBallstát caiteachas don Choimisiún ina 
gcuntais, deimhníonn siad gur tabhaíodh é i gcomhréir leis na rialacha AE agus 
náisiúnta is infheidhme, agus gur deonaíodh cabhair do thairbhithe agus d’oibríochtaí a 
chomhlíon ceanglais incháilitheachta an OP. 

5.19. Is costais neamh-incháilithe an earráid is minice a aimsíonn na húdaráis 
iniúchóireachta. De réir an tuairiscithe a rinne siad, ag baint úsáid as tíopeolaíocht 
choiteann a comhaontaíodh leis an gCoimisiún13, ba den chineál sin 57 % de na 
hearráidí ar fad a shainaithin siad le linn bhliain cuntasaíochta 2019/2020. 

5.20. Inár sampla, fuaireamar cásanna breise de chostais neamh-incháilithe in 
19 n-idirbheart. B’ionann na cásanna sin agus 63 % de líon na n-earráidí 
inchainníochtaithe a fuaireamar, agus tuairim is 1.6 pointe céatadáin den leibhéal 
earráide measta (rannchuidiú earráide 41 %, féach Fíor 5.3). I gcásanna áirithe, bhraith 
an t-údarás iniúchóireachta earráid ach ní dhearna sé é a chainníochtú i gceart. 

                                                      
13 Féach Boscaí 6.5 agus 5.7 de Thuarascálacha bliantúla 2018 agus 2019 faoi seach. 
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5.21. Ba iad na príomhchúiseanna neamh-incháilitheachta ná rannpháirtithe 
neamh-incháilithe, neamhchomhlíonadh rialacha an Aontais nó rialacha náisiúnta, agus 
caiteachas nach mbaineann go hiarbhír leis an tionscadal. Tugtar sampla de 
chaiteachas neamh-incháilithe i mBosca 5.1. 

Bosca 5.1 

Costais dearbhaithe le haghaidh gníomhaíochtaí lasmuigh den réimse 
incháilitheachta 

San Ísiltír, maidir le clár oibríochtúil CRFE, fuaireamar amach gur dhearbhaigh an t-
údarás bainistíochta costais le haghaidh gníomhaíochtaí a bhí déanta ag trí cinn as 
na 12 chomhpháirtí a bhí lonnaithe lasmuigh den limistéar geografach 
incháilitheachta. I gcásanna den chineál sin, ceanglaítear le Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna go ndéanfaidh an coiste faireacháin iad a fhormheas roimh 
ré. Ní dhearnadh an méid sin. Go háirithe, fuaireamar amach, cé go ndearna an 
coiste faireacháin plé ar an gceist maidir leis na tionscadail sin a mhaoiniú in 2016, 
nár áirigh sé iad i liosta na dtionscadal roghnaithe. Níor ghlac an coiste cinneadh 
foirmiúil chun iad a áireamh sa chlár go dtí mí Feabhra 2022, tar éis ár n-iniúchadh 
a bheith déanta. I bhfianaise an mhéid sin, measaimid go bhfuil an caiteachas a 
dhearbhaigh na comhpháirtithe sin neamh-incháilithe. 

5.22. I gcás cheithre idirbheart, fuaireamar amach go ndearna tairbhithe agus 
údaráis na gclár seiceáil ar an gcomhlíontacht le ceanglas incháilitheachta bunúsacha 
ar bhonn féindearbhuithe ó na rannpháirtithe in ionad foinsí neamhspleácha (féach 
Bosca 5.2). 
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Bosca 5.2 

Gan aon fhíorú a bheith ann ar stádas rannpháirtithe 

Sa Fhrainc, rinneadh stádas NEET na rannpháirtithe in dhá tionscadal TFAO a 
sheiceáil bunaithe ar fhéindearbhuithe amháin. 

I gcás ceann amháin de na tionscadail CSE a bhí i gceist, níorbh fhéidir leis an 
tairbhí aon fhianaise neamhspleách a sholáthar agus a thabharfadh le fios nach 
raibh na rannpháirtithe i mbun fostaíochta, oiliúna ná oideachais. D’iarramar 
tuilleadh seiceálacha ón gCoimisiún agus ó na húdaráis náisiúnta chun stádas na 
rannpháirtithe a dheimhniú. Léirigh an méid sin go raibh naoi rannpháirtí as 37 i 
mbun fostaíochta, agus go raibh siad neamh-incháilithe do thacaíocht ón Aontas 
dá réir sin. 

Fuaireamar cásanna comhchosúla i dtionscadal eile sa Fhrainc agus in OP CSE in 
Éirinn. 

5.23. Bhain tairbhithe úsáid as roghanna costais simplithe (SCOnna) le haghaidh 
65 idirbheart, nó 27 % dár sampla, trí chothromrátaí, scálaí caighdeánacha na gcostas 
aonaid nó meascán den dá rud a chur i bhfeidhm. D’fhéadfadh SCOnna ualach oibre 
agus earráidí riaracháin na dtairbhithe a laghdú. I mbliana, fuaireamar earráidí a 
bhaineann le húsáid SCOnna i gceithre idirbheart i mBallstát amháin. Níl na hearráidí 
sin cainníochtaithe againn, áfach (féach Bosca 5.3) 

Bosca 5.3 

Modhanna a úsáidtear chun tairbhithe a athchistiú agus chun 
caiteachas a dhearbhú chuig buiséad AE le haghaidh SCOnna nach 
bhfuil i gcomhréir leis na ceanglais rialtachta 

Nuair a úsáidtear SCOnna, ba cheart go mbunófaí athchistithe a dhéanann an 
Ballstát chuig an tairbhí agus ón gCoimisiún chuig an mBallstát ar an modh céanna 
(Airteagal 131(2) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna). 

In Éirinn, shínigh comhlacht idirmheánach litreacha cistiúcháin le tairbhithe a rinne 
foráil do chostais iarbhír a bheith ina bhunús le haghaidh athchistithe. Ina dhiaidh 
sin, áfach, d’úsáid an t-údarás bainistíochta SCOnna chun an méid de chistiú AE a 
ríomh a bhí le cur ar fáil don chlár CSE sin. Sa chomhthéacs sin, bhí sé de cheangal 
ar na ceithre thairbhí inár sampla éilimh caiteachais a thíolacadh inar liostaíodh na 
costais dhíreacha foirne a thabhaigh an tionscadal, agus iadsan amháin, agus iad 
comhlánaithe le méid cothromráta chun caiteachas incháilithe eile a chlúdach. 
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Ach i ndáiríre, rinne na húdaráis Éireannacha athchistiú chuig tairbhithe de réir an 
chostais iarbhír, i gcomhréir le ceanglais na litreach cistiúcháin. 

Mar thoradh air sin, bhí an méid a d’athchistigh an Ballstát chuig na tairbhithe 
agus na méideanna a d’athchistigh an Coimisiún chuig an mBallstát bunaithe ar 
chineálacha éagsúla tacaíochta. Níl an cur chuige sin i gcomhréir leis na ceanglais 
rialtachta le haghaidh SCOnna. 

Thairis sin, níl ceanglas an tuairiscithe dúbailte ag teacht le rún na reachtóirí 
SCOnna a úsáid chun ualach riaracháin na dtairbhithe a laghdú. 

Tionscadail neamh-incháilithe 

5.24. D’aithníomar cúig thionscadal ar deonaíodh cúnamh dóibh cé nár chomhlíon 
siad na coinníollacha incháilitheachta a liostaítear sa rialachán is infheidhme agus sna 
OPanna comhfhreagracha. Roghnaíodh trí cinn díobh le linn thréimhse 2014-2020, 
agus péire le linn 2007-2013. B’ionann na tionscadail sin agus 17 % de na hearráidí 
inchainníochtaithe ar fad a bhraitheamar, nó tuairim is 1.4 pointe céatadáin den 
leibhéal earráide measta. 

5.25. Tugtar sampla de thionscadal CRFE neamh-incháilithe i mBosca 5.4. 

Bosca 5.4 

Rinneadh tionscadal a fuair tacaíocht roimhe seo ó chistí náisiúnta a 
athshannadh chun tacaíocht AE a fháil lasmuigh den tréimhse 
incháilitheachta 

Ba é deireadh 2015 an scoithdháta d’incháilitheacht caiteachais faoi chláir 
oibríochtúla 2007-2013. In 2016, roghnaíodh roinnt tionscadal go cúlghabhálach le 
haghaidh cómhaoiniú faoi chlár réigiúnach CFRE san Iodáil. Mheas na húdaráis 
réigiúnacha go raibh na tionscadail seo incháilithe mar gheall gur cuireadh chun 
feidhme iad in 2015 agus níos luaithe, ach faoi chlár náisiúnta agus le cistí 
náisiúnta. Fuaireamar amach freisin nár chuir an tairbhí isteach ar thacaíocht AE. 

Maidir le hoibríocht a áireamh in OP tar éis na tréimhse incháilitheachta, agus tar 
éis an caiteachas a thabhú, níl sé sin ag teacht leis an bprionsabal nach mór 
rialacha incháilitheachta a chur i bhfeidhm ar bhealach cóir, cothromasach agus 
aonfhoirmeach. Go háirithe, ní mór gach oibríocht a roghnú agus a chur chun 
feidhme i gcomhréir leis an rialachán. 
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Ní féidir tionscadail nach ndearnadh mar chuid de thionscadal a cháiliú mar 
oibríochtaí de réir bhrí Rialachán na bhForálacha Coiteanna 2007-2013, agus tá 
siad neamh-incháilithe dá réir sin. 

5.26. Fuaireamar amach freisin nach raibh trí thionscadal inár sampla CSE/TFAO 
incháilithe le haghaidh tacaíocht AE mar gheall nár thug siad tacaíocht go sonrach do 
dhaoine óga nach bhfuil i mbun fosaíochta, oideachais ná oiliúna (féach Bosca 5.5) 

Bosca 5.5 

Clárú cúlghabhálach NEETanna sa Ráthaíocht don Aos Óg 

Rinneamar iniúchóireacht ar roinnt oibríochtaí a maoiníodh faoi TFAO sa Spáinn. 
Bhain ceithre cinn de na hoibríochtaí sin le lacáistí rannchuidithe slándála sóisialta 
fostóirí a bhí nasctha le conarthaí eatramhacha a síníodh le NEETanna (daoine 
nach bhfuil i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna). 

Leis an reachtaíocht náisiúnta TFAO agus leis an OP a chlúdaíonn na hoibríochtaí 
sin, ceanglaítear ar rannpháirtithe NEET a bheithe cláraithe leis an gcóras náisiúnta 
atá ann do Ráthaíocht don Aos Óg. Tugann an clárú sin rochtain ar roinnt beart 
cúnaimh (amhail treoraíocht phearsanaithe agus pleanáil gníomhaíochta aonair, 
lena n-áirítear scéimeanna tacaíochta saincheaptha), ach ina theannta sin 
fíoraíonn sé go gcomhlíonann siad ceanglais NEET. 

Cláraíodh trí cinn as an gceithre oibríocht, a bhain le lacáistí slándála sóisialta, sa 
chóras náisiúnta go cúlghabhálach, blianta tar éis don lacáiste a bheith curtha i 
bhfeidhm fiú i roinnt cásanna. An t-eintiteas náisiúnta atá freagrach as lacáistí 
slándála sóisialta a bhainistiú, arb é sin an comhlacht idirmheánach agus tairbhí na 
n-oibríochtaí, rinne sé an méid sin gan aon réamheolas ar rannpháirtithe NEET. 

Mar gheall ar an gclárú cúlghabhálach sin, bhí sé dodhéanta incháilitheacht na 
rannpháirtithe a bhailíochtú mar dhaoine nach raibh i mbun oideachais ná oiliúna. 
Mar gheall nárbh ann do na fíoruithe sin, bhí ceartúchán airgeadais 25 % curtha i 
bhfeidhm ag an gCoimisiún roimhe sin sula ndearnamar an iniúchóireacht. 

Measaimid nach bhfuil na trí oibríocht faoi iniúchóireacht incháilithe do chistiú AE 
mar thoradh ar chlárú cúlghabhálach na rannpháirtithe. Sin mar gheall nach bhfuil 
an clárú sa chóras náisiúnta ag comhlíonadh coinníollacha eile na Ráthaíochta don 
Aos Óg agus TFAO mar thoradh air, chomh maith leis an bhfíoras go bhfuil sé 
dodhéanta a fhíorú an bhfuil rannpháirtithe i mbun oideachais nó oiliúna mar 
thoradh air. Níos tábhachtaí ná aon rud eile, ciallaíonn sé go bhfuil na buntáistí 
breise atá ar fáil faoin dá scéim sin ceilte ar NEETanna. 
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5.27. Bhí tionscadal eile a scrúdaíomar sa Spáinn (ceann nach ndearna cláruithe 
cúlghabhálacha difear dó) mar chuid de ghníomhaíocht a dheonaigh lacáistí slándála 
sóisialta agus tacaíocht chun daoine óga a fhostú le haghaidh tréimhse íosta ar leith. 
Shoiléirigh an Coimisiún d’údarás na Spáinne gur cheart earcú go ceann téarma 
neamhchinntithe a spreagadh. Chuige sin, chuir sé in iúl dóibh, más gá úsáid a bhaint 
as conarthaí sealadacha, gur cheart go mbeidís ar feadh ré íosta de shé mhí, agus gur 
cheart an coinníoll sin a sheiceáil sula ndeimhnítear an caiteachas. Ina ainneoin sin, 
ghlac údaráis na Spáinne le conarthaí le ré íosta 28 lá, i bhfad níos giorra ná an 
tréimhse atá sonraithe ag an gCoimisiún. Measaimid, dá réir sin, go bhfuil lacáistí a 
fuarthas faoi TFAO a bhaineann leis na conarthaí sealadacha sin neamh-incháilithe. Ina 
theannta sin, bhraitheamar saincheisteanna eile a dhéanann difear d’incháilitheacht an 
chaiteachais. Mar shampla, lacáistí slándála sóisialta a fuair maoiniú ón Aontas le 
haghaidh NEETanna a tháinig in ionad oibrithe eile go sealadach, rinneadh iad sin a 
leathnú amach chuig na daoine ar tháinig siad ina n-ionad – cé go raibh na hoibrithe sa 
ghrúpa deireanach sin fostaithe cheana féin. Na hearráidí a chuirtear i láthair sa mhír 
seo, baineann siad freisin leis na trí oibríocht eile a bhfuaireamar amach go raibh siad 
neamh-incháilithe (féach Bosca 5.5). 

5.28. D’aimsíomar fadhbanna comhchosúla le hoibríochtaí eile CSE i mblianta 
roimhe sin sa Bhallstát céanna. Tá tuairisciú déanta againn cheana féin roinnt 
uaireanta, maidir le clárthréimhsí 2007-2013 agus 2014-2020, ar thionscadail 
chómhaoinithe nár chomhlíon na ceanglais incháilitheachta san OP a bhí ag freagairt 
dóibh agus/nó sa rialachán ábhartha, ach nár bhraith údaráis na mBallstát ná an 
Coimisiún iad sin14. 

Sáruithe ar rialacha an mhargaidh inmheánaigh 

5.29. I mbliana, fuaireamar 19 sárú ar rialacha an mhargaidh inmheánaigh, a raibh 
ceithre cinn díobh inchainníochtaithe. Bhain cúig cinn de na sáruithe le státchabhair, 
agus 14 le soláthar poiblí. 

                                                      
14 Mar shampla, féach Sampla 8 in Iarscríbhinn 6.3 i dTuarascáil bhliantúil 2016. 
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Sháraigh cúig thionscadal na rialacha maidir le státchabhair 

5.30. Mura rud é go bhfuil an státchabhair faoi bhun na huasteorann ‘de minimis’, 
níl sí comhoiriúnach leis an margadh inmheánach ós rud é go bhféadfadh sí an trádáil 
idir na Ballstáit a shaobhadh. Tá eisceachtaí ann ón riail sin, áfach, go háirithe má 
chumhdaítear tionscadal faoi Rialachán Ginearálta na Blocdhíolúine (GBER)15 nó má 
thugann an Coimisiún a fhormheas go sonrach. 

5.31. I mbliana, shainaithníomar cúig thionscadal CFRE a sháraigh rialacha an 
Aontais maidir le státchabhair. Measaimid gur cheart go mbeadh níos lú de chistiú 
poiblí, nó gan aon chistiú poiblí, ón Aontas agus/nó ón mBallstát faighte ag trí cinn 
díobh sin. Bhí na pointí sin cothrom le 0.7 pointe céatadáin den leibhéal earráide 
measta. Níl an dá earráid eile cainníochtaithe againn, ós rud é nach raibh aon tionchar 
acu ar leibhéal an chistithe phoiblí. Tugaimid sampla d’earráid státchabhrach i 
mBosca 5.6. 

Bosca 5.6 

Cabhair a deonaíodh d’earnáil eisiata 
Chuir ionstraim airgeadais san Ungáir iasacht agus deontas ar fáil chun tacú le 
gníomhaíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta cuideachta. Bhain an iasacht 
le córas optamaithe féinghlanta triomaithe a fhorbairt, agus bhí an tairbhí 
gníomhach in earnáil phríomhúil na talmhaíochta. D’fhormheas an t-údarás 
bainistíochta tógáil saoráide triomúcháin faoi scéim cúnaimh infheistíochta 
réigiúnaí GBER. Ós rud é nach n-áirítear íocaíochtaí le haghaidh gníomhaíochtaí 
talmhaíochta sa scéim sin, ní raibh gné thógála an tionscadail incháilithe. 

D’aimsíomar earráidí státchabhrach eile sa Phortaingéil agus sa Pholainn. 

Bhí go leor earráidí soláthair braite ag na Ballstáit sa chaiteachas ar chomhtháthú 

5.32. Is príomhionstraim é soláthar poiblí chun airgead poiblí a chaitheamh go 
barainneach agus go héifeachtúil agus chun an margadh inmheánach a bhunú. Is foinse 
mhór é an soláthar freisin de na neamhrialtachtaí a thuairiscigh na húdaráis 
iniúchóireachta. Bhraith siad 19 gcás de neamhchomhlíonadh na rialacha soláthair 
phoiblí sna hidirbhearta a scrúdaíodh, agus d’fhorchuir siad ceartúcháin chothromráta 

                                                      
15 Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ina ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach 

comhoiriúnach leis an margadh inmheánach (GBER). 
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a bhí ag dul ó 5 % go 100 %, mar a fhoráiltear i gcinneadh ón gCoimisiún16. Ó thaobh 
minicíochta de, is ionann sáruithe soláthair phoiblí agus 14 % de na hearráidí go léir a 
thuairiscigh na húdaráis iniúchóireachta i dtréimhse chuntasaíochta 2019/2020, ach is 
ionann iad ina n-iomláine agus 36 % de luach na neamhrialtachtaí a tuairiscíodh. 

5.33. I mbliana, scrúdaíomar 133 nós imeachta chun oibreacha, seirbhísí nó 
soláthairtí a sholáthar. Ba le haghaidh tionscadail arna gcómhaoiniú trí OPanna 
CFRE/CC a bhain formhór mór na dtionscadal sin. Bhain ocht gcinn de na 133 nós 
imeachta le tionscadail faoi fho-cheannteideal 2b, atá faoi cheangal ag na rialacha 
soláthair freisin. 

5.34. I gcás ocht nós imeachta comhtháthaithe, shainaithníomar cásanna de 
neamh-chomhlíonadh rialacha soláthar poiblí AE agus/nó náisiúnta nár bhraith na 
húdaráis iniúchóireachta. Sáruithe tromchúiseacha a bhí i gcás amháin, a raibh 
tionchar aige ar thoradh an tsoláthair, agus thuairiscíomar gur earráid 
inchainníochtaithe é sin. B’ionann an tionscadal sin agus 3 % de na hearráidí 
inchainníochtaithe ar fad ar thángamar orthu, nó tuairim is 0.4 pointe céatadáin den 
leibhéal earráide measta. Bhain na hearráidí nach bhfuil cainníochtaithe againn le 
húsáid critéar a d’fhéadfadh cosc a chur ar chuideachtaí áirithe tairiscint a dhéanamh. 

Laigí sonracha sa soláthar a dhéanann difear d’idirbhearta bainistíochta dírí 

5.35. I mí Aibreáin 2020, chuir an Coimisiún an Ionstraim Tacaíochta Éigeandála 
(ESI)17 i ngníomh agus d’eisigh sé teachtaireacht inar míníodh na roghanna atá ar fáil 
chun déileáil le saincheisteanna a bhaineann le géarchéim COVID-1918. De réir na 
teachtaireachta, chuir rialacha soláthair an Aontais na huirlisí is gá ar fáil chun dul i 
ngleic leis an dúshlán, le linn na géarchéime sláinte, a bhaineann le soláthairtí, seirbhísí 
agus, i gcás inar gá, bonneagar breise a fháil. Míníodh freisin sa teachtaireacht na 
rialacha maidir le húsáid nósanna imeachta idirbheartaithe gan réamhfhoilsiú, lena n-

                                                      
16 Cinneadh C(2013) 9527 ón gCoimisiún, arna ionadú le Cinneadh C(2019) 3452 ón 

gCoimisiún (agus san Iarscríbhinn a ghabhann leis) lena leagtar síos na treoirlínte chun 
ceartuithe airgeadais a chinneadh atá le déanamh ar chaiteachas arna mhaoiniú ag an 
Aontas i gcás neamhchomhlíonadh na rialacha is infheidhme maidir le soláthar poiblí. 

17 Rialachán (AE) 2020/521 lena ngníomhachtaítear an tacaíocht éigeandála agus ráig 
COVID-19 á cur san áireamh. 

18 Teachtaireacht 2020/C 108/I/01 ón gCoimisiún an 1 Aibreán 2020 – Treoir ón gCoimisiún 
Eorpach maidir leis an gcreat soláthair phoiblí a úsáid sa staid éigeandála a bhaineann le 
géarchéim COVID-19. 
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áirítear, mar shampla, nár cheart iad a úsáid ach chun freastal ar riachtanais 
láithreacha. 

5.36. Bhain seacht gcinn de na 18 n-idirbheart inár sampla le haghaidh fho-
cheannteideal 2b le híocaíochtaí a rinneadh faoi SIE in 2021. I sé cinn de na cásanna 
sin, fuaireamar laigí maidir le soláthar seirbhísí nó soláthairtí. I gcás amháin, níor lean 
údaráis an Bhallstáit rialacha soláthar AE mar gur mheas sé, go mícheart, nach raibh 
feidhm acu maidir leis an gcaiteachas a bhí á fháil aige ón gCoimisiún. I gcás eile, bhain 
an Coimisiún úsáid as comhaontú a bhí ann roimhe sin nach raibh iomlán oiriúnach do 
na seirbhísí a bhí ceannaithe. Comhfhreagraíonn na ceithre chás eile do laigí i gcur 
chun feidhme agus fíorú téarmaí conarthacha ag an gCoimisiún (féach Bosca 5.7). 

Bosca 5.7 

Laigí i dtaca le téarmaí conartha a fhíorú agus a chur chun feidhme 
Rinne an Coimisiún comhaontuithe réamhcheannaigh (APAnna) a thabhairt i 
gcrích le hocht monaróir le haghaidh dáileoga vacsaíne COVID-19. Chuimsigh ár n-
iniúchadh imréiteach na réamhíocaíochtaí a rinne an Coimisiún i ndáil le ceithre 
APA faoi CSIE. Faoin gcomhaontú uileghabhálach idir an Coimisiún agus na 
Ballstáit, níor mhór praghas ceannaigh aon vacsaíne, chomh maith le costas an 
réamhchistithe, a bhunú ar mheastachán trédhearcach ar na costais táirgthe agus 
ar na hacmhainní a bhí deonaithe cheana féin ó fhoinsí poiblí eile. Ina theannta 
sin, bhí ar na monaróirí na híocaíochtaí tosaigh faoi na APAnna a úsáid chun an 
riosca a laghdú i gcás na n-infheistíochtaí riachtanacha i bhforbairt vacsaíní, i 
dtrialacha cliniciúla agus in ullmhú an chumais táirgeachta ar an scála a bhí 
riachtanach ar feadh an tslabhra luacha ar fad ionas go bhféadfaí na milliúin 
dáileog vacsaíne a chur ar fáil go forleathan san Aontas Eorpach. 

Fuaireamar amach nach raibh na nósanna imeachta in ann meastachán 
trédhearcach ar na costais táirgthe a ráthú. Thairis sin, ní raibh aon seiceálacha 
sonracha i bhfeidhm chun a dhéanamh amach ar úsáideadh réamhíocaíochtaí mar 
a bhí beartaithe. Mhaígh monaróir amháin nach raibh aon mhaoiniú roimh ré de 
dhíth chun an riosca do na hinfheistíochtaí ba ghá a laghdú, ach d’aontaigh an 
Coimisiún mar sin féin íocaíocht tosaigh a dhéanamh. Ar deireadh, bhí oibleagáid i 
bpéire de na APAnna a ndearnamar iniúchóireacht orthu nach bhféadfaí aon 
bhrabús a dhéanamh ar sholáthar na ndáileog vacsaíne. Ní rabhamar in ann aon 
fhianaise a fháil ón gCoimisiún nach raibh corrlach brabúis i gceist leis na 
praghsanna a íocadh chuig an dá mhonaróir lena mbaineann. 
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5.37. Níl na hearráidí sin cainníochtaithe againn, ós rud é go raibh údar maith le 
conradh díreach a bheith ann i ngach cás a scrúdaíomar mar gheall ar nádúr 
neamhghnách na paindéime. In 2022, d’fhoilsíomar tuarascáil speisialta maidir le 
soláthar vacsaíní COVID-1919. 

Doiciméid tacaíochta riachtanacha a bheith in easnamh 

5.38. Tá sé de cheangal ar thairbhithe agus ar údaráis na gclár córais agus nósanna 
imeachta a choimeád chun rian iniúchóireachta leormhaith a áirithiú. Áirítear leis sin 
taifid dhoiciméadacha a choinneáil. Easpa doiciméid tacaíochta agus easpa faisnéise a 
bhí i gceist le 15 % de na hearráidí go léir a thuairiscigh na húdaráis iniúchóireachta do 
bhliain chuntasaíochta 2019/2020. Ba é 13 % an céatadán i gcás CSE agus 19 % i gcás 
CFRE/CC, cé gurbh ionann na cistí sin agus 30 % agus 2 %, faoi seach, de luach iomlán 
na n-earráidí. 

5.39. Fuaireamar go raibh faisnéis tacaíochta nó doiciméid tacaíochta ar iarraidh i 
gcás ceithre cinn de na hidirbhearta a scrúdaíodh. Tá péire de na hearráidí sin 
cainníochtaithe againn toisc nach raibh údaráis nó tairbhithe an chláir in ann doiciméid 
fhíor-riachtanacha a sholáthar chun a léiriú gur comhlíonadh na coinníollacha 
incháilitheachta. B’ionann an toradh agus thart ar 7 % de na hidirbhearta a 
ndearnamar iad a chainníochtú, agus 0.1 pointe céatadáin den leibhéal earráide 
measta. 

Ár measúnú ar obair na n-údarás iniúchóireachta 

5.40. Is iad na húdaráis iniúchóireachta an ‘dara líne chosanta’ sa chreat maidir le 
caiteachas a dhearbhú agus a rialú. Fíoraíonn siad, ar bhonn samplach, rialtacht an 
chaiteachais a bhíonn dearbhaithe ag na húdaráis bhainistíochta don Choimisiún. I 
mbliana, rinneamar measúnú ar obair 23 cinn den 116 údarás iniúchóireachta, i 
19 mBallstát agus sa Ríocht Aontaithe. Cuimsíodh inár sampla 31 phacáiste 
dearbhaithe agus dhá phacáiste clabhsúir. I ngach cás, thuairiscigh na húdaráis 
iniúchóireachta ráta earráidí iarmharacha i dtús báire arbh ionann é agus 2 % nó a bhí 
faoina bhun. 

                                                      
19 Tuarascáil speisialta Uimh. 19/2022: “Vacsaíní COVID-19 a sholáthar san Aontas – Méid 

leordhóthanach dáileoga faighte tar éis dúshláin ag an tús, ach níl meastóireacht 
leormhaith déanta ar fheidhmíocht an phróisis”. 
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5.41. Ina AARnna, agus a obair iniúchóireachta féin agus réamhthorthaí ár n-
iniúchtaí á gcur san áireamh, rinne an Coimisiún coigeartú ar an ráta earráidí 
iarmharacha do naoi gcinn de na 31 phacáiste dearbhaithe inár sampla, á dtabhairt go 
dtí leibhéal os cionn 2 % (39 % den chaiteachas sa sampla). Áirítear leis sin dhá chás ina 
raibh réamhíocaíochtaí chuig ionstraim airgeadais eisiata ag an gCoimisiún a bhí áirithe 
ag na húdaráis iniúchóireachta roimhe sin. Ní bhfuaireamar aon earráid bhreise sa dá 
chás sin (5 % den chaiteachas sa sampla). 

5.42. Taispeánann ár gcuid oibre ar shampla na bliana seo, áfach, go raibh an ráta 
earráidí iarmharacha níos airde ná 2 % in 12 as na 31 phacáiste dearbhaithe 
(comhfhreagrach le 39 % den chaiteachas sa sampla), agus earráidí breise a braitheadh 
tar éis fíoruithe an Choimisiúin á gcur san áireamh. 

5.43. Ó 2017 i leith, tá scrúdú déanta againn ar shampla bliantúil de phacáistí 
dearbhaithe. Le linn na tréimhse sin, tá 69 bpacáiste dearbhaithe clúdaithe againn i 
24 Bhallstát20 agus sa Ríocht Aontaithe uair amháin ar a laghad, agus is ionann sin gach 
bliain agus idir 34 % agus 62 % den chaiteachas atá deimhnithe sna cuntais bhliantúla. 
Agus coigeartuithe an Choimisiúin agus ár bhfionnachtana iniúchóireachta féin á gcur 
san áireamh, bhí rátaí iarmharacha os cionn 2 % ag 37 de na pacáistí sin (54 %) in aon 
bhliain amháin ar a laghad. B’ionann an 37 bpacáiste agus ar a laghad 39 % den 
chaiteachas inár sampla (féach Fíor 5.4). Léiríonn sé sin a mhéid a thuairiscíonn údaráis 
iniúchóireachta go mícheart go bhfuil an ráta earráidí iarmharacha faoi bhun na tairsí 
ábharthachta de 2 %. 

                                                      
20 Na Ballstáit uile, seachas an Danmhairg, Lucsamburg agus Málta. 
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Fíor 5.4 – Pacáistí dearbhaithe le ráta iarmharach os cionn 2 % (2017 go 
2021) 

 
Foinse: CIE. 

5.44. Léiríonn ár dtorthaí iniúchóireachta le cúig bliana anuas nach ndéanann na 
rialuithe atá i bhfeidhm faoi láthair an riosca ard earráide fréimhíochta sa réimse seo a 
fhritháireamh go leordhóthanach. Is fíor sin go háirithe i gcás na n-údarás 
bainistíochta, a bhfuil a bhfíoruithe fós neamhéifeachtach go pointe áirithe chun 
neamhrialtachtaí sa chaiteachas arna dhearbhú ag tairbhithe a chosc nó a bhrath. Cé 
go bhfuil ról lárnach ag údaráis iniúchóireachta sa chreat dearbhaithe don 
chomhtháthú, tá rialú éifeachtach bainistíochta fíor-riachtanach chun a áirithiú go 
ndéantar oibríochtaí agus freisin go gcomhlíonann siad an creat dlíthiúil. 

5.45. Is í cinnteoireacht lag na n-údarás bainistíochta is mó a rannchuidíonn leis an 
leibhéal earráide measta, mar shampla nuair a fhormheastar tionscadail neamh-
incháilithe nó státchabhair neamhdhleathach. Tá sé tugtha faoi deara againn freisin go 
dtuairiscíonn údaráis iniúchóireachta leibhéil ísle den chineál seo earráide. Tugtar 
forléargas ar an tsaincheist seo i bhFíor 5.5. 
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Fíor 5.5 – An sciar de thionscadail nach bhfuil incháilithe agus earráidí 
státchabhrach 

 
Foinse: CIE. 

5.46. Gné thábhachtach amháin a bhaineann le héifeachtacht an chreata 
dearbhaithe agus rialaithe is ea comhar agus aiseolas maith idir na húdaráis 
bhainistíochta agus iniúchóireachta. Tá dea-chleachtas sainaitheanta againn a léiríonn 
conas is féidir leis an gcomhar idir údaráis bhainistíochta agus údaráis iniúchóireachta 
cáilíocht na seiceálacha a fheabhsú, agus, mar thoradh air sin, líon na n-earráidí a 
laghdú (féach Bosca 5.8). 
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Bosca 5.8 

Comhar idir údaráis bhainistíochta agus iniúchóireachta 
Déanann údarás iniúchóireachta na Bulgáire comhar leis na húdaráis 
bhainistíochta trí na nithe seo a leanas a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin21: 

o a seicliostaí le haghaidh iniúchtaí ar chórais agus iniúchtaí ar oibríochtaí (lena 
n-áirítear nósanna imeachta soláthair phoiblí agus státchabhair) atá le húsáid 
de réir mar is iomchuí ag na húdaráis bhainistíochta; 

o anailís bhliantúil ar na hearráidí a thagann chun solais de dhroim a cuid oibre 
iniúchóireachta; 

o achoimre ar mhírialtachtaí sa soláthar poiblí, mar aon le treoraíocht maidir le 
conas iad a sheachaint. 

Níor shainaithníomar aon mhírialtacht in aon idirbheart a ndearna an t-údarás 
iniúchóireachta athbhreithniú orthu agus a cuireadh san áireamh inár sampla in 
2021. 

Ní mór do roinnt údarás iniúchóireachta an rian iniúchóireachta a fheabhsú dá 
sampláil 

5.47. Mar gheall ar an líon mór oibríochtaí arna gcómhaoiniú ag gach OP, ní mór 
d’údaráis iniúchóireachta sampláil a úsáid chun teacht ar thuairim maidir le 
hincháilitheacht an chaiteachais. Chun toradh iontaofa a sholáthar, ní mór do na 
samplaí a bheith ionadaíoch ar an bpobal iniúchóireachta agus, mar riail ghinearálta, a 
bheith bunaithe ar mhodh atá bailí ó thaobh staidrimh de. Mar fhreagairt ar 
ghéarchéim COVID-19, thug an Coimisiún leasú isteach ar Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna lena leathnaítear an fhéidearthacht sampláil neamhstaidrimh a úsáid mar 
bheart eisceachtúil agus sealadach do thréimhse chuntasaíochta 2019/202022. Mar sin 
féin, fuaireamar go raibh sampláil staidrimh úsáidte ag údaráis iniúchóireachta don 
chuid is mó de na 31 phacáiste dearbhaithe inár sampla (i.e. 87 % de na pacáistí, a 
chlúdaíonn 190 de na 213 idirbheart). 

                                                      
21 Misean Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin “Iniúchadh ar Chistí AE” de chuid na Bulgáire. 

22 Rialachán (AE) 2020/558 maidir le bearta sonracha lena soláthraítear solúbthacht 
eisceachtúil chun leas a bhaint as Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa mar 
fhreagairt ar ráig COVID-19. 
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5.48. Fuaireamar bearnaí sa rian iniúchóireachta, áfach, i gcás sampláil de shé 
phacáiste dearbhaithe. Cé nach raibh tionchar aige sin ar ionadaíocht, measaimid gur 
gá do na húdaráis iniúchóireachta a chinntiú go bhfuil rian iniúchóireachta iomlán agus 
leormhaith ann don phróiseas samplála. 

Tá easnaimh fós ann sa tslí ina ndéanann údaráis iniúchóireachta a gcuid oibre agus 
ina ndéanann siad a gcuid oibre a dhoiciméadú 

5.49. Ceanglaíonn na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta ar iniúchóirí a 
seiceálacha a dhoiciméadú, lena n-áirítear tagairtí soiléire do gach doiciméad a 
meastar a bheith ar na doiciméid is ábhartha maidir leis an gcaiteachas faoi 
iniúchóireacht23. Cuireann sé sin ar a gcumas a bheith freagrach as a gcuid oibre agus 
cuidíonn sé le hathbhreithneoirí inmheánacha nó seachtracha teacht ar chonclúid 
maidir le fairsinge agus leordhóthanacht na seiceálacha. Cuireann ceisteanna nó 
freagraí nach bhfuil leordhóthanach nó leormhaith i seicliostaí leis an mbaol nach 
mbraithfear neamhrialtachtaí. 

5.50. I gcás 104 de na hidirbhearta inár sampla (49 %), bhíomar in ann teacht ar 
chonclúid bunaithe ar ár n-athbhreithniú ar obair na n-údarás iniúchóireachta. 
Shainaithníomar easnaimh i scóip, i gcáilíocht agus/nó i ndoiciméadacht na hoibre sin i 
gcás 109 n-idirbheart (51 %), rud a chiallaigh gurbh éigean dúinn na nósanna imeachta 
iniúchóireachta a bhí ag freagairt dóibh a dhéanamh an athuair. Ba é an phríomhchúis 
a bhí leis na heasnaimh ná nach raibh an doiciméadacht a bhí stóráilte i gcomhaid 
iniúchóireachta leordhóthanach i gcónaí chun go bhféadfadh iniúchóir a raibh taithí 
aige nó aici agus nach bhfuil aon bhaint aige nó aici roimhe sin leis an iniúchadh teacht 
ar na conclúidí céanna is a tháinig an t-iniúchóir bunaidh orthu. I gcás 43 idirbheart 
(20 % den iomlán) bhí orainn dul i dteagmháil le tairbhithe maidir leis an 
doiciméadacht iniúchóireachta ba ghá. 

5.51. D’aimsíomar earráidí inchainníochtaithe nár shainaithin an t-údarás 
iniúchóireachta roimhe sin in 25 de na 109 n-idirbheart (in 12 phacáiste, lena n-áirítear 
11 do chlárthréimhse 2014-2020) nuair a rinneamar iniúchadh arís. 

5.52. Mar an gcéanna leis an mbliain seo caite24, le linn ár n-athbhreithniú ar obair 
na n-údarás iniúchóireachta, rinneamar measúnú ar cé acu a thug nó nár thug na 
seicliostaí a d’úsáid siad d’oibríochtaí iniúchóireachta aghaidh ar bhealach leormhaith 
ar an riosca calaoise. Fuaireamar amach go ndearnadh iniúchóireacht ar 38 % de na 
                                                      
23 ISA 230 – Doiciméadacht Iniúchóireachta. 

24 Míreanna 5.45 agus 5.46 de Thuarascáil bhliantúil 2020. 
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hoibríochtaí ó thréimhse 2014-2020 (81 as 213) ag baint úsáid as seicliosta inar tugadh 
aghaidh go sainráite ar an riosca calaoise. Is feabhas é sin ar an 21 % a fuaireamar 
anuraidh. 

Obair dearbhaithe an Choimisiúin agus tuairisciú ar an ráta 
earráidí iarmharacha ina thuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí 

5.53. Is iad na AARanna an phríomhuirlis atá ag ardstiúrthóireachtaí an Choimisiúin 
chun tuairisciú a dhéanamh an bhfuil dearbhú réasúnach acu go bhfuil rialtacht an 
chaiteachais á háirithiú ag na nósanna imeachta rialaithe. 

Tá príomhtháscaire feidhmíochta an Choimisiúin maidir le rialtacht i dtuarascálacha 
bliantúla maidir le gníomhaíochtaí faoi bhun ábharthachta, agus tá a mheastachán ar 
earráidí uasta os a cionn 

5.54. Maidir le comhtháthú, úsáideann an Coimisiún rátaí earráidí iarmharacha 
aonair arna dtuairisciú ag na Ballstáit, torthaí a chuid oibre rialtachta féin agus faisnéis 
eile atá ar fáil chun meánráta earráide ualaithe a ríomh. Déanann sé an ráta sin a 
thuairisciú mar phríomhtháscaire feidhmíochta (KPI) maidir le rialtacht. Tá an KPI do 
2021 bunaithe ar rátaí aonair a tuairiscíodh do bhliain chuntasaíochta 2019/2020, gan 
an tionchar a bhíonn ag airleacain a íoctar le hionstraimí airgeadais a bheith san 
áireamh. Déanann an Coimisiún ráta uasta a ríomh freisin. 

5.55. Thuairiscigh AS REGIO KPI de 1.9 % agus “uasráta” de 2.5 %. Ba iad rátaí 
AS EMPL ná 1.7 % don KPI agus 2.4 % don riosca uasta. Mínítear sa dá AAR sin go 
gcuireann na huasrátaí san áireamh torthaí iniúchóireachta atá fós á bplé leis na 
Ballstáit, agus go bhfuil sé d’aidhm ag an iniúchóireacht sin aghaidh a thabhairt ar an 
riosca go dtarlódh earráidí lasmuigh de shampla na n-idirbheart sna OPanna a 
ndearnadh iniúchóireacht orthu i rith na bliana (bíodh sé sin déanta ag an gCoimisiún 
nó againne). I gcomparáid le blianta roimhe sin, d’fhéadfadh breisiú nó cothromráta le 
haghaidh OPanna nach bhfuil iniúchóireacht déanta orthu a bheith sna rátaí uasta 
(féach mír 5.62)25. 

5.56. Tugtar forléargas i bhFíor 5.6 ar na KPInna a thuairiscigh an Coimisiún ina 
AARanna do 2021. 

                                                      
25 Fonóta 51 de AAR 2021 ó AS REGIO agus fonóta 73 den AAR ó AS EMPL. 
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Fíor 5.6 – KPInna an Choimisiúin maidir le comhtháthú i gcomparáid 
lenár ráta earráide measta 

 
Foinse: CIE. 

5.57. In AMPR 2021, thuairiscigh an Coimisiún an méid seo a leanas: 

— Do cheannteideal 2 den CAI ina iomláine, tá riosca comhcheangailte maidir le 
híocaíocht idir 1.7 % agus 2.3 %, bunaithe ar na méideanna faoi riosca a thug 
Ardstiúrthóireachtaí éagsúla i gcrích. Tá ár réimse earráide le haghaidh 
ceannteideal 2 den CAI idir 1.8 % agus 5.4 %, le leibhéal earráide measta de 3.6 %. 

— Le haghaidh fo-cheannteideal 2a maidir le comhtháthú den CAE, tá riosca 
comhcheangailte maidir le híocaíocht idir 1.8 % agus 2.5 %26, arís bunaithe ar 
mheastacháin na nArdstiúrthóireachtaí ar na méideanna faoi riosca agus a 
KPInna. Tá ár réimse earráide le haghaidh fo-cheannteideal 2a den CAI idir 2.1 % 
agus 6.1 %, le leibhéal earráide measta de 4.1 %. 

                                                      
26 Lch. 21 d’Imleabhar III de AMPR 2021. 
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5.58. Don tríú bliain as a chéile, dá bhrí sin, tá rátaí earráidí uasta an Choimisiúin 
laistigh dár meastacháin féin ar an raon earráide. Thar an tréimhse chéanna, tá na rátaí 
a tuairiscíodh san AMPR (agus na rátaí sonracha a tuairiscíodh sna AARanna) go seasta 
faoi bhun ár meastacháin don leibhéal earráide (féach Fíor 5.6). 

Tá feabhas curtha ag an gCoimisiún ar a mhodheolaíocht chun meastachán a 
dhéanamh ar an riosca uasta, ach tá rioscaí bunúsacha fós ann ina mhúnla 
dearbhaithe 

5.59. In 2021, d’fhoilsíomar tuarascáil speisialta inar chuireamar mionsonraí ar fáil 
maidir le hábharthacht, iontaofacht agus comhsheasmhacht an leibhéil bhliantúil 
earráide a tuairiscíodh in AARanna agus san AMPR maidir le caiteachas 
comhtháthaithe27. 

5.60. I bpríomhchonclúidí na tuarascála, deimhníodh fionnachtana na gceithre 
bliana dheireanacha28 inár dtuarascálacha bliantúla, go háirithe an méid seo a leanas: 

— tugann an Coimisiún meastachán íosta don leibhéal earráide nach bhfuil 
críochnaitheach (ar leibhéal OP, in AARanna agus san AMPR); 

— toisc go bhféadfadh sé nach mbeadh athbhreithnithe deisce in ann caiteachas 
neamhrialta a bhrath agus a cheartú, tá luach teoranta ag baint leo ó thaobh 
bhailíocht na rátaí earráidí iomlána iarmharacha arna dtuairisciú ag na húdaráis 
iniúchóireachta a dheimhniú; 

— ní bhíonn tionchar i gcónaí ag rátáil riosca na n-údarás iniúchóireachta ar cé acu a 
dhéantar nó nach ndéantar iad a roghnú le haghaidh iniúchóireacht 
comhlíontachta; 

— mar gheall ar shrianta ama a bhaineann leis an bpróiseas rialaithe, níor chlúdaigh 
forchoimeádas san AAR roimhe seo formhór na OPanna a bhfuil leibhéal 
ábharthach earráide luaite ina leith in obair iniúchóireachta an Choimisiúin. 

                                                      
27 Tuarascáil speisialta 26/2021: “Rialtacht an chaiteachais i mBeartas Comhtháthaithe an 

Aontais – Foilsíonn an Coimisiún ar bhonn bliantúil leibhéal earráide measta íosta nach 
bhfuil críochnaitheach”. 

28 Míreanna 6.62 agus 6.63 de Thuarascáil bhliantúil 2018. 
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5.61. Sa tuarascáil chéanna, thugamar faoi deara freisin, nuair a thug údaráis 
iniúchóireachta ráta earráide coiteann do chistí arna mbainistiú ag dhá 
ardstiúrthóireacht, nach ndearna na hardstiúrthóireachtaí sin comhordú córasach ar 
an gcaoi a ndéanfaí é sin a thuairisciú ar aghaidh. Sa chomhthéacs sin, thugamar dár n-
aire ó shin go bhfuil comhsheasmhacht bainte amach in obair iniúchóireachta agus 
mheasúnaithe an Choimisiúin trí Chomh-Stiúrthóireacht na hIniúchóireachta um 
Chomhtháthú a chruthú i mí Iúil 2021, a dhéileálann le gach gníomhaíocht 
iniúchóireachta maidir le caiteachas comhtháthaithe. 

5.62. Mar fhreagairt ar ár moltaí, tá athbhreithniú déanta ag an gCoimisiún ar a 
mhodheolaíocht chun rioscaí uasta a ríomh. Go háirithe, cuireann sé breisiú i bhfeidhm 
anois ar OPanna nach ndearnadh iniúchóireacht orthu, bunaithe ar rátaí earráide a 
thuairiscíonn an t-údarás iniúchóireachta céanna le haghaidh OPanna eile, nó 
cothromráta i gcás nach bhfuil iniúchóireacht déanta ag an údarás iniúchóireachta go 
fóill (féach mír 5.55). Ní dhéanann an Coimisiún na coigeartuithe sin i gcás OPanna a 
ndearnadh iniúchóireacht orthu i mblianta cuntasaíochta roimhe sin, áfach. Leanann sé 
de bheith ag brath ar a athbhreithnithe deisce féin dóibh sin. Mar a mhínítear i 
mír 5.60, tá teorainneacha fréimhíochta ag baint le hathbhreithnithe deisce i 
gcomparáid le hiniúchtaí comhlíontachta. Thairis sin, d’fhéadfadh sé nach mbeadh an 
leibhéal breisithe leordhóthanach mar mhíniú ar na hearráidí nach bhfuil braite ag an 
gCoimisiún trína n-iniúchtaí comhlíontachta. 

Leanann an Coimisiún de mhírialtachtaí a bhrath trína iniúchtaí comhlíontachta 

5.63. Tá beachtas na faisnéise rialtachta a thuairiscítear in AARanna ag brath go 
príomha ar cháilíocht na hoibre a dhéanann údaráis na gclár. Déanann an Coimisiún 
iniúchtaí comhlíontachta chun athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar obair na n-
údarás iniúchóireachta. Is é cuspóir na n-iniúchtaí sin ná dearbhú réasúnach a lorg 
nach bhfuil aon laigí tromchúiseacha i gcórais bhainistíochta agus rialaithe gan bhrath 
agus gan tuairisciú – agus, dá bhrí sin, gan cheartú – faoin am a fhaigheann an 
Coimisiún na cuntais. 

5.64. In 2021, rinne an Coimisiún 24 iniúchadh comhlíontachta, ag clúdach CFRE/CF 
agus cláir CSE/TFAO go minic. In 18 de na hiniúchtaí sin, tháinig an Coimisiún ar an 
gconclúid go ndearnadh na rátaí earráide iarmharacha a tuairiscíodh i dtuarascálacha 
bliantúla ar rialú ó na húdaráis iniúchóireachta do bhliain chuntasaíochta 2019/2020 a 
ghannmheas; rinne an Coimisiún na rátaí sin a ardú dá bhrí sin. In 8 gcás, d’ardaigh sé 
sin an ráta iarmharach os cionn na tairsí ábharthachta de 2 %. 
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Níl aon tagairt sna tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí don nós 
imeachta um an smacht reachta atá ar siúl faoi láthair i gcoinne na hUngáire 

5.65. An 1 Eanáir 2021, thug an tAontas rialachán nua isteach chun a leasanna 
airgeadais a chosaint i gcoinne sáruithe ag na Ballstáit ar phrionsabail an smachta 
reachta29. An 27 Aibreán 2022, sheol an Coimisiún fógra i scríbhinn chuig an Ungáir 
maidir le sáruithe líomhnaithe ar an smacht reachta. De réir an rialacháin, chun an 
méid sin a dhéanamh, ní mór forais réasúnacha a bheith ag an gCoimisiún chun a 
mheas go ndéanann na sáruithe sin difear do bhainistiú fónta airgeadais ar bhuiséad 
AE nó do leasanna airgeadais an Aontais, nó go bhfuil baol tromchúiseach ann go 
ndéanfar difear dóibh. In AARanna 2021 uathu, ní dhearna AS EMPL ná AS REGIO aon 
tagairt don nós imeachta sin atá ar siúl faoi láthair ná conas a d’fhéadfadh sé difear a 
dhéanamh don dearbhú is féidir leis an gCoimisiún a fháil ó chóras rialaithe agus 
dearbhaithe na hUngáire.  

                                                      
29 Rialachán (AE, Euratom) 2020/2092 maidir le córas ginearálta coinníollachta chun buiséad 

an Aontais a chosaint. 
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Conclúid agus moltaí 

Conclúid 

5.66. Léiríonn fianaise fhoriomlán an iniúchta a fuaireamar agus a chuireamar i 
láthair sa chaibidil seo go raibh an leibhéal earráide sa chaiteachas ar ‘Comhtháthú, 
Athléimneacht agus Luachanna’ ábhartha. I gcás cheannteideal 2 de CAI, is é 3.6 % an 
leibhéal earráide foriomlán atá measta againn as an tástáil a rinneamar ar idirbhearta. 

5.67. Baineann na hearráidí go léir atá cainníochtaithe againn sa chaibidil seo le 
caiteachas faoi fhotheideal 2a arb é ár meastacháin foriomlán dó sin ná 4.1 %. 

5.68. Ceapadh an creat rialaithe agus dearbhaithe do chaiteachas comhtháthaithe i 
gclárthréimhse 2014-2020 lena chinntiú go raibh na rátaí earráide iarmharacha 
bliantúla faoi bhun na tairsí ábharthachta. Léiríodh san iniúchadh a rinneamar go bhfuil 
gá le tuilleadh feabhsuithe ar an gcaoi a gcuireann údaráis na gclár sna Ballstáit agus an 
Coimisiún araon an creat i bhfeidhm. 

5.69. Léiríonn líon na n-earráidí arna dtuairisciú ag údaráis iniúchóireachta, amhail 
torthaí ár n-iniúchta, nach bhfuil rialuithe bainistíochta na mBallstát go fóill ag cur cosc 
go héifeachtach ar neamhrialtachtaí sa chaiteachas a dhearbhaíonn tairbhithe agus 
nach bhfuil sé á mbrath i go héifeachtach i gcónaí. 

5.70. Thairis sin, mar gheall ar na laigí a fuaireamar in obair roinnt údarás 
iniúchóireachta atá clúdaithe ag ár sampla (féach míreanna 5.40-5.52), teorannaítear 
an iontaoibh is féidir a chur san obair sin faoi láthair. Bhí an ráta athríofa os cionn na 
tairsí ábharthachta de 2 % in 12 as 31 phacáiste dearbhaithe do thréimhse 2014-2020. 
Rinne an Coimisiún na rátaí earráidí iarmharacha le haghaidh naoi gcinn as na 
12 phacáiste a choigeartú go dtí figiúr os cionn 2 %. Tríd an méid sin a dhéanamh, chuir 
sé ár gcuid oibre iniúchóireachta san áireamh freisin. 

5.71. Ó 2017 i leith, b’ionann na pacáistí beartaithe inár samplaí bliantúla agus níos 
mó ná an tríú chuid den chaiteachas ar ghlac an Coimisiún leis. Tá laghdú tagtha ar an 
sciar den chaiteachas atá clúdaithe ag pacáistí dearbhaithe le rátaí iarmharacha níos 
mó ná 2 % ó 55 % in 2018 go 39 % in 2021 (féach Fíor 5.4) 
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5.72. An fhaisnéis rialtachta a cuireadh i láthair san AMPR do bhliain 
chuntasaíochta 2019/2020, deimhníonn sí go raibh leibhéal earráide ábharthach sa 
chaiteachas comhtháthaithe (2.5 %). Mar gheall ar na saincheisteanna a thuairiscítear i 
mír 5.60, ní mór rátaí an Choimisiúin dá dtagraítear i mír 5.55 a mheas mar 
mheastacháin íosta. Sa chomhthéacs sin, tugaimid dár n-aire go dtiteann rátaí uasta an 
Choimisiúin sa leath íochtarach dár raon earráide, agus atá faoi bhun an mheastacháin 
atá déanta againn ar an leibhéal earráide (féach Fíor 5.6). 

5.73. Ina AARanna, níor thug an Coimisiún (AS EMPL agus AS REGIO) aon fhaisnéis 
faoin nós imeachta um an smacht reachta atá ar siúl faoi láthair i gcoinne na hUngáire, 
lena n-áirítear conas a d’fhéadfadh sé sin difear a dhéanamh don dearbhú is féidir léi a 
fháil maidir le rialtacht an chaiteachais ó chóras rialaithe agus dearbhaithe na 
hUngáire. 

5.74. Maidir leis na hidirbhearta a ndearnadh iniúchóireacht orthu faoi fho-
cheannteideal 2b de CAI, níor fhíoraigh an Coimisiún téarmaí airgeadais uile a 
chomhaontuithe réamhcheannaigh le monaróirí dháileoga vacsaíne COVID-19. 
Fuaireamar amach freisin go raibh laigí sa phróiseas soláthair faoin Ionstraim 
Tacaíochta Éigeandála. Níl na hearráidí sin cainníochtaithe againn, ós rud é go raibh 
údar maith le conradh díreach a bheith ann i ngach cás a scrúdaíomar mar gheall ar 
nádúr neamhghnách na paindéime. 

Moltaí 

5.75. Taispeánann Iarscríbhinn 5.2 fionnachtana ár n-athbhreithnithe leantaigh ar 
na trí mholadh a rinneamar i dTuarascáil bhliantúil 2018 uainn. Astu sin, bhí dhá 
mholadh curtha chun feidhme ina n-iomláine ag an gCoimisiún, agus bhí moladh 
amháin curtha chun feidhme den chuid is mó. 

5.76. Measaimid gur cuireadh moltaí 6.2 agus 6.3 chun feidhme. Tá an méid sin 
bunaithe ar an bhfíoras, i gcás mholadh 6.2 maidir le híocaíochtaí a choinneáil siar go 
neamhrialta, go ndéanann an Coimisiún seiceáil sheasmhach go ndéantar íocaíochtaí le 
tairbhithe in am agus go n-eisíonn sé moltaí ceartaitheacha do na Ballstáit de réir mar 
is gá. Maidir le moladh 6.3 maidir le socruithe clabhsúir 2014-2020, shainaithin an 
Coimisiún na príomhrioscaí a dhéanann difear do chlabhsúr clár agus chuir sé san 
áireamh iad agus na treoirlínte clabhsúir á ndréachtú. 
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5.77. Rinneamar athbhreithniú freisin ar mholtaí ó thuarascálacha bliantúla 2019 
agus 2020 a d’éiligh gníomhaíocht láithreach nó ar moladh spriocdháta dá gcur chun 
feidhme i rith 2021, chomh maith le moltaí ó thuarascáil bhliantúil 2017 nár cuireadh 
chun feidhme go hiomlán go dtí seo agus atá fós ábhartha. 

5.78. Bunaithe ar an athbhreithniú sin agus ar ár bhfionnachtana agus conclúidí do 
2021, molaimid go ndéanfaidh an Coimisiún an méid seo leanas: 

Moladh 5.1 - Modh a úsáidtear chun tairbhithe a athchistiú 
nuair a chuirtear CSOnna i bhfeidhm chun ranníocaíocht AE 
chuig an gclár a chinneadh 

Maidir leis na ceanglais a ghabhann le tairbhithe a athchistiú trí mhodheolaíocht a 
úsáid atá éagsúil ó na roghanna costais simplithe (SCOnna) a úsáidtear chun íocaíochtaí 
chuig Ballstáit ó bhuiséad AE a ríomh, na ceanglais sin a athdhearbhú do na húdaráis 
bhainistíochta, á chur san áireamh an cás a braitheadh i mbliana i gclár oibríochtúil CSE 
na hÉireann. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Nollaig 2022 

Moladh 5.2 – Rannchuidiú scéimeanna náisiúnta le cuspóirí CSE 

A chinntiú, nuair atá cláir oibríochtúil bunaithe ar scéimeanna náisiúnta atá ann cheana 
féin, go rannchuidíonn an oibríocht atá curtha chun feidhme go héifeachtach le 
cuspóirí an chláir, agus á chur san áireamh go háirithe an cás a braitheadh i mbliana 
maidir le rannpháirtithe NEET i gcláir oibríochtúla CSE/TFAO na Spáinne. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Samhain 2022 

Moladh 5.3 – Fíorú ar stádas NEET ag údaráis na gclár 

A athdhearbhú d’údaráis na gclár nach mór dóibh stádas NEET na rannpháirtithe a 
dheimhniú sula gcuirtear isteach dearbhuithe caiteachais le haghaidh cláir CSE/TFAO ó 
thréimhse 2014-2020. Ba cheart go ndéanfaí na seiceálacha sin ar bhonn foinsí 
iontaofa agus fíoraithe, á chur san áireamh go háirithe an cás a braitheadh i mbliana in 
OPanna CSE/TFAO na Fraince agus na hÉireann. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Nollaig 2022 
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Moladh 5.4 – Comhlíonadh comhaontuithe réamhcheannaigh le 
haghaidh vacsaíní COVID-19 ag monaróirí 

A fhíorú go gcomhlíonann monaróirí vacsaíní COVID-19 téarmaí na gcomhaontuithe 
réamhcheannaigh, go háirithe a mhéid a bhaineann le costais táirgthe measta, maoiniú 
tosaigh a úsáid agus, i gcás inarb infheidhme, clásail neamhbhrabúis a urramú, agus 
gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh de réir mar is gá. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Nollaig 2025 

Moladh 5.5 – Rian iniúchóireachta le haghaidh samplála ag 
údaráis iniúchóireachta 

A athdhearbhú d’údaráis iniúchóireachta go gceanglaítear orthu leis an gcreat dlíthiúil, 
rian iniúchóireachta a choinneáil, a fhágfaidh go mbeidh an Coimisiún in ann a fhíorú 
go bhfuil a nósanna imeachta samplála neamhspleách, oibiachtúil agus gan 
chlaontacht. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Nollaig 2022 

Moladh 5.6 – Smacht Reachta 

Faisnéis a sholáthar ina thuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí i dtaobh 
nósanna imeachta um an smacht reachta atá ar siúl faoi láthair in aghaidh Ballstát, 
agus an chaoi a d’fhéadfaidís difear a dhéanamh don dearbhú is féidir leis an 
gCoimisiún a fháil faoi rialtacht an chaiteachais ó chórais dearbhaithe agus rialaithe na 
dtíortha atá i gceist. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Aibreán 2023 (na chéad AARanna eile)
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 5.1 – Faisnéis faoi ghníomhaíocht an Aontais sna Ballstáit agus sna réigiúin 

 
Foinse: CIE 

An Pholainn 11 800 42 3
An tSeicia 3 245 14 2
An Iodáil 3 002 15 --
An Phortaingéil 2 722 13 3
An Spáinn 2 510 11 6
An Rómáin 2 296 7 --
An Ghearmáin 2 163 13 2
An Ungáir 1 826 9 2
An Ghréig 1 666 9 4
An Fhrainc 1 560 7 3
An Liotuáin 1 490 8 --
An tSlóvaic 1 070 7 --
Comhar críochach 1 356 9 1
An Ríocht Aontaithe 1 040 8 --
An Chróit 897 7 --
An Bhulgáir 838 7 --
An Eastóin 544
An Laitvia 465
An tSlóivéin 384 7 --
An Fhionlainn 256 5 --
An Bheilg 251
An tSualainn 203
An Ostair 134 5 --
Éire 117 5 1
An Ísiltír 75 4 1
Málta 73
An Danmhairg 55
An Chipir 50
Lucsamburg 7
IOMLÁN 40 738 212 28

63
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2

2
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1 1

2

Idirbhearta a ndearnadh iniúchadh orthu 2014-2020

Na Ballstáit

Ranníocaíocht AE
(milliún euro)

Earráidí cainníochtaithe  

NÓTA: Ní áirítear rannchuidithe comhair chríochaigh, ar ranníocaíochtaí 
trasnáisiúnta iad, sa léaráid seo.
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Iarscríbhinn 5.2 – Obair leantach ar mholtaí a rinneadh roimhe seo maidir le ‘Comhtháthú, 
Athléimneacht agus Luachanna’ 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme go 

hiomlán 

Curtha chun feidhme Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
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is mó 

Go pointe 
áirithe 

2017 

Molaimid don Choimisiún an méid seo a leanas a 
dhéanamh: 
Moladh 1: a áirithiú go bhfuil na socruithe 
iniúchóireachta le haghaidh ionstraimí airgeadais arna 
mbainistiú ag CEI leormhaith ar leibhéal na n-
idirghabhálaithe airgeadais. Nuair a úsáidfidh BEI/CEI 
nósanna imeachta arna gcomhaontú le hiniúchóirí 

 X30     

                                                      
30 Leis an Rialachán Omnibus, tugadh isteach ceanglas ar údaráis iniúchóireachta iniúchtaí córais agus iniúchtaí ar oibríochtaí a dhéanamh ar ionstraimí 

airgeadais ar leibhéal na n-idirghabhálaithe airgeadais, lena n-áirítear ionstraimí airgeadais arna mbainistiú ag Grúpa BEI ach gan cláir a bhaineann le 
Tionscnamh FBManna a cuireadh ar bun roimh an 2 Lúnasa 2018 a áireamh. Tá bearta breise glactha ag an gCoimisiún trí mholadh a chur san áireamh sa 
mhodheolaíocht iniúchóireachta d’ionstraimí airgeadais go ndéanfaidh údaráis iniúchóireachta iniúchóireacht ar idirghabhálaithe airgeadais maidir le 
hionstraimí arna gcur chun feidhme ag Grúpa BEI, gan beann ar an uair a cuireadh ar bun iad. Ní féidir leis an modheolaíocht síneadh a chur le sainordú 
rialála na n-údarás iniúchóireachta, áfach. Chuir an Coimisiún cruthúnas ar fáil go ndéanann na húdaráis iniúchóireachta seiceálacha cheana féin ar 
leibhéal na n-idirghabhálaithe airgeadais i roinnt Ballstát. Léirigh ár n-iniúchadh in 2020, áfach, nach ndéantar na seiceálacha sin go leanúnach go fóill (sa 
Bhallstát a ndearna muid iniúchadh orthu, ní dhearna an t-iniúchóir seachtrach ná na húdaráis iniúchóireachta aon iniúchóireacht ar leibhéal na n-
idirghabhálaithe airgeadais). Níor cuireadh aon ghnéithe nua ar fáil lena thaispeáint gur ceartaíodh an méid sin in 2021. 
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seachtracha, ba cheart don Choimisiún coinníollacha 
íosta na gconarthaí sin a shainiú maidir leis an ngá atá le 
dearbhú a thabhairt, go háirithe an oibleagáid maidir le 
hobair iniúchóireachta leordhóthanach ar leibhéal an 
Bhallstáit; 
(Dáta cur chun feidhme: láithreach) 
Moladh 3: aghaidh a thabhairt ar na laigí a 
shainaithníomar maidir lena fhíorú ar obair na n-údarás 
iniúchóireachta i gcomhthéacs iniúchtaí rialtachta an 
Choimisiúin; 
(Dáta cur chun feidhme: láithreach) 

 X31     

Moladh 4: aghaidh a thabhairt ar chastacht na faisnéise 
a chuirtear i láthair maidir le creat rialaithe agus 
dearbhaithe 2014-2020 in AARanna ó AS REGIO agus 
AS EMPL, tríd an méid seo a leanas a dhéanamh: 

 X32     

                                                      
31 Féach míreanna 6.58-6.64 de Thuarascáil bhliantúil 2018 agus 5.48-5.62 de Thuarascáil bhliantúil 2019 agus míreanna 5.43-5.44 de Thuarascáil 

bhliantúil 2020. In ainneoin méadú a bheith tagtha ar an obair san iniúchóireacht chomhlíontachta a dhéanann an Coimisiúin, tá laigí fós ann in obair na 
n-údarás iniúchóireachta. 

32 Tá pointe (iii) curtha chun feidhme den chuid is mó ó chuir an Coimisiún ar fáil in AMPR 2020 ráta earráidí iarmharacha foriomlán don réimse beartais 
nach raibh ag freagairt go hiomlán d’fho-cheannteideal 1b den CAI. Maidir leis na ceannteidil nua in CAI, ba cheart an ráta earráidí iarmharacha foriomlán 
a thíolacadh d’fho-cheannteideal 2a ar a laghad. 
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(...) 
(iii) ráta earráidí iarmharacha foriomlán a fhoilsiú le 
haghaidh fo-cheannteideal 1b den CAI do gach bliain 
chuntasaíochta. 
(Dáta cur chun feidhme: Meitheamh 2019) 

Moladh 5: a áirithiú go n-athrófar socruithe 
iniúchóireachta i gcomhréir leis an togra ón gCoimisiún 
le haghaidh ionstraimí airgeadais sa chreat rialála iar-
2020 ionas nach n-úsáidfear ach úsáid iarbhír na gcistí 
ar leibhéal an fhaighteora deiridh chun rátaí earráidí 
iarmharacha a ríomh. 
(Dáta cur chun feidhme: sula gcuirfear tús le cur chun 
feidhme an chreata reachtaigh iar-2020) 

  X33    

                                                      
33 Sa rialachán nua maidir le forálacha coiteanna do thréimhse 2021-2027 (Rialachán (AE) 2021/1060), déantar foráil maidir le réamhíocaíocht aonair le 

haghaidh ionstraimí airgeadais a bheidh le cur san áireamh sa chéad iarratas ar íocaíocht. Ina chuid freagraí ar an obair leantach do Thuarascáil 
bhliantúil 2020, dhearbhaigh an Coimisiún go bhfuil sé i gceist aige gníomh tarmligthe a ghlacadh lena gceanglaítear ar údaráis iniúchóireachta an t-
airleacan sin a eisiamh ón bpobal iniúchóireachta. Rinne an Coimisiún athmheasúnú ar an seasamh sin anois agus dhearbhaigh sé go leanfaidh an t-
airleacan tosaigh de bheith mar chuid den phobal a ndéantar iniúchóireacht air don bhliain chuntasaíochta lena mbaineann. 
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Moladh 6: seiceálacha leordhóthanacha rialtachta a 
dhéanamh chun teacht ar chonclúid maidir le cé chomh 
héifeachtach is atá obair na n-údarás iniúchóireachta 
agus dearbhú réasúnach a fháil maidir le rialtacht an 
chaiteachais, ar a dhéanaí, sna AARanna a fhoilsíonn sé 
tar éis na bliana a nglacfar leis na cuntais; 
(Dáta cur chun feidhme: láithreach) 

 X34     

2018 

Molaimid don Choimisiún an méid seo a leanas a 
dhéanamh: 
Moladh 6.1 – Socruithe iniúchóireachta do chláir a 
bhaineann le Tionscnamh FBManna 
An méid seo a leanas a áirithiú: 
(a) go ndéanfaidh an t-údarás iniúchóireachta nó 

iniúchóir arna roghnú ag Grúpa BEI seiceálacha 
rialta, bunaithe ar shampla ionadaíoch 
d’eisíocaíochtaí le faighteoirí deiridh, ar leibhéal 
na n-idirghabhálaithe airgeadais; 

 X35     

                                                      
34 Féach mír 5.64 den tuarascáil bhliantúil seo. 

35 Deimhníodh sna hiniúchtaí a rinneamar roimhe seo go bhfuil feabhsuithe curtha ar a chórais faireacháin agus rialaithe cheana féin ag CEI nó go bhfuil 
feabhsuithe á ndéanamh aige orthu agus gur chuir sé síneadh go deonach leis an úsáid a bhaintear as tuarascálacha dearbhaithe réasúnaigh do chláir a 
bhaineann le Tionscnamh FBManna. Cé go n-aithnímid go bhfuil fíoruithe déanta cheana féin ag roinnt údarás iniúchóireachta ar leibhéal na n-
idirghabhálaithe airgeadais, níl cruthúnas ann go fóill i dtaobh lánéifeachtacht na mbeart sin. 
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(b) i gcás nach leor na seiceálacha sin, go ndéanfaidh 
siad bearta rialaithe iomchuí a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme chun cosc a chur ar an 
bhféidearthacht go mbeadh caiteachas 
neamhrialta ábharthach ann tráth an chlabhsúir. 

(Dáta cur chun feidhme: láithreach) 

Moladh 6.2 – Íocaíochtaí a choinneáil siar go 
neamhrialta 
Na bearta is gá a dhéanamh chun a áirithiú go n-áireofar 
ar na seicliostaí a úsáideann údaráis bhainistíochta agus 
iniúchóireachta go gcomhlíontar Airteagal 132 de 
Rialachán na bhForálacha Coiteanna, ina sonraítear 
nach mór do na tairbhithe méid iomlán an chaiteachais 
incháilithe a fháil tráth nach déanaí ná 90 lá ón dáta a 
dhéantar an t-éileamh íocaíochta gaolmhar a 
thíolacadh. I gcás inarb iomchuí, moltaí iomchuí a 
dhéanamh d’údaráis na gclár agus iad a spreagadh chun 
an cleachtas ceart a leanúint amach anseo. 
(Dáta cur chun feidhme: láithreach) 

X      
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Moladh 6.3 – Comhshocruithe clabhsúir 2014-2020 
Aghaidh a thabhairt ar laigí agus a áirithiú nach féidir 
clabhsúr a chur le haon chlár a bhfuil leibhéal 
ábharthach caiteachais neamhrialta ag gabháil leis. Ba 
cheart don Choimisiún an méid seo a leanas a 
dhéanamh: 

(a) na príomhrioscaí a d’fhéadfadh difear a 
dhéanamh do chlabhsúr rialta na gclár a 
shainaithint; 

(b) i gcás inarb iomchuí, treoraíocht spriocdhírithe a 
fhorbairt maidir leis na socruithe le haghaidh 
clabhsúr lena n-áirítear bearta ceartaitheacha 
leormhaithe agus tráthúla. 

(Dáta cur chun feidhme: (a) Bealtaine 2020 agus 
(b) Nollaig 2022) 

X      
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2019 

Molaimid don Choimisiún an méid seo a leanas a 
dhéanamh: 

Moladh 5.1 – Coinníollacha incháilitheachta tionscadail 
A shoiléiriú cad is brí le hoibríochtaí atá “curtha i gcrích 
go fisiciúil” agus/nó oibríochtaí atá “curtha chun 
feidhme go hiomlán”. Chabhródh sé sin leis na Ballstáit 
a fhíorú go bhfuil oibríochtaí i gcomhréir le 
hAirteagal 65(6) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna 
agus ar an gcaoi sin go seachnóidís an cás nach mbeadh 
oibríochtaí neamh-incháilithe á mbrath. Ba cheart a 
shoiléiriú nach mbaineann an coinníoll seo ach le 
hoibreacha nó le gníomhaíochtaí atá riachtanach chun 
aschur na hoibríochta a bhaint amach, agus ní le gnéithe 
airgeadais ná riaracháin. 
(Tráthchlár: láithreach) 

 X36     

Moladh 5.2 – Gníomhaíocht chun iontaofacht na rátaí 
iarmharacha arna dtuairisciú ag na húdaráis 
iniúchóireachta a mhéadú 
Anailís a dhéanamh ar na príomhfhoinsí earráidí gan 
bhrath agus na bearta is gá a fhorbairt i gcomhar leis na 

  X37    

                                                      
36 Aithnímid na bearta atá tionscanta ag an gCoimisiún cheana féin chun soiléiriú a thabhairt ar choincheap na n-oibríochtaí atá “curtha i gcrích go 

fisiciúil”/“curtha chun feidhme go hiomlán”. Níor dhearna an Coimisiún na soiléirithe sin a chraobhscaoileadh chuig na Ballstáit go léir, áfach. 
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húdaráis iniúchóireachta chun iontaofacht na rátaí 
iarmharacha tuairiscithe a fheabhsú. 
(Tráthchlár: Meitheamh 2021) 

2020 

Molaimid don Choimisiún an méid seo a leanas a 
dhéanamh: 

Moladh 5.1 – Scálaí caighdeánacha cothromaithe na 
gcostas aonaid chun íocaíochtaí arna ndéanamh ag 
Ballstáit a aisíoc 
Dlúthfhaireachán a dhéanamh ar na Ballstáit a 
úsáideann a scálaí caighdeánacha costas aonaid, chun a 
áirithiú nach mbeidh míchothromaíochtaí iomarcacha i 
bhfabhar na mBallstát mar thoradh ar an scéim. Ba 
cheart don Choimisiún a iarraidh ar na Ballstáit rátaí 
iomarcacha a choigeartú agus míchothromaíochtaí a 
cheartú chun aon ghnóthachain a sheachaint ag tráth 
clabhsúir an chláir. 
(Tráthchlár: láithreach) 

X      

Foinse: CIE 

                                                      
37 In ainneoin iarrachtaí an Choimisiúin, mar a cuireadh i láthair iad sna AARanna ó AS REGIO (2019: lch. 25 agus 2020: lgh. 41-43) agus ó AS EMPL (2019: 

lch. 4), níor léirigh ár n-obair iniúchóireachta do 2020 feabhas suntasach i ndáil leis an méid sin (féach mar shampla mír 5.38 de Thuarascáil 
bhliantúil 2020 agus míreanna 5.40 agus 5.41 de thuarascáil na bliana seo). 
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Caibidil 6 

Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol 
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Réamhrá 
6.1. Sa chaibidil seo, cuirtear i láthair ár gcuid fionnachtana do Cheannteideal 3 den 
Chreat Airgeadais Ilbhliantúil – “Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol” (CAI3). 
Tugtar forléargas i bhFíor 6.1 ar na príomhghníomhaíochtaí agus ar an gcaiteachas 
faoin gceannteideal sin in 2021. 

Fíor 6.1 – Íocaíochtaí agus an pobal iniúchóireachta 

 
(*) I gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe atá ar idirbhearta bunúsacha (le haghaidh mionsonraí 
féach Iarscríbhinn 1.1, mír 12). 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh. 

Pobal iniúchóireachta 2021 i gcomparáid le híocaíochtaí

Íocaíochtaí 2021 – iomlán 56.8

Pobal iniúchóireachta 2021 – iomlán 56.6

Imréiteach an réamh-mhaoinithe (*): 0.3 

Íocaíochtaí eatramhacha agus deiridh: 56.3
Íocaíochtaí réamh-mhaoinithe (*): 0.5

Íocaíochtaí eatramhacha agus deiridh: 56.3

An Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta – Íocaíochtaí 
díreacha 38.3 (67.3 %)

An Ciste Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe
14.6 (25.7 %)

Muirí agus Iascaigh
0.9 (1.6 %)

An Comhshaol agus an Aeráid (LIFE)
0.4 (0.7 %)

Miondealú ar íocaíochtaí 2021 de réir cistí

Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol
€56.8 billiún (31.3 % de chaiteachas buiséid AE)

(billiún euro)

Eile
0.1 (0.2 %)

An Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta – caiteachas a bhaineann leis an margadh
2.5 (4.5 %)
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Tuairisc ghearr 

Cuspóirí beartais agus ionstraimí caiteachais 

6.2. Tá talmhaíocht agus forbairt tuaithe ag seasamh do 97 % den chaiteachas ar 
“Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol” agus cuirtear é sin chun feidhme tríd an 
gcomhbheartas talmhaíochta (CBT). Tá trí chuspóir ghinearálta ag CBT1: 

o táirgeadh inmharthana bia agus béim ar an ioncam talmhaíochta, ar tháirgiúlacht 
talmhaíochta agus ar chobhsaíocht na bpraghsanna; 

o acmhainní nádúrtha a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe, gníomhú ar son na 
haeráide, agus béim ar astaíochtaí gáis ceaptha teasa, ar an mbithéagsúlacht, ar 
ithir agus ar uisce; 

o forbairt chríochach ar mhodh cothrom. 

6.3. Cé gur leis an gCoimisiún Eorpach, go háirithe Ard-Stiúrthóireacht na 
Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe (AS AGRI), a luíonn an fhreagracht deiridh as 
CBT, comhroinneann sé bainistiú an chomhbheartais sin le gníomhaireachtaí 
íocaíochta sna Ballstáit. Ó 2015 i leith, déanann comhlachtaí deimhniúcháin 
neamhspleácha sna Ballstáit tuairimí bliantúla a sholáthar maidir le dlíthiúlacht agus 
rialtacht an chaiteachais. 

6.4. Tagann caiteachas CBT faoi thrí mhórchatagóir: 

o íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí, atá lánchistithe as buiséad an Aontais; 

o cláir forbartha tuaithe náisiúnta agus réigiúnacha na mBallstát, atá cómhaoinithe 
as buiséad an Aontais agus ag na Ballstáit;  

o bearta margaidh talmhaíochta, atá lánchistithe freisin as buiséad an Aontais, cé is 
moite de bhearta áirithe atá cómhaoinithe ag na Ballstáit, lena n-áirítear bearta 
cur chun cinn. 

                                                      
1 Airteagal 110(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas 

talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air. 
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Na príomhchatagóirí iniúchóireachta 

6.5. Seasann íocaíochtaí díreacha do 67 % den chaiteachas faoi CAI3. Tá ceithre 
scéim ar leith ag seasamh do 89 % de na híocaíochtaí díreacha ar fad in 2021: 

o péire a thugann tacaíocht ioncaim bunaithe ar an limistéar de thalamh 
talmhaíochta atá dearbhaithe ag feirmeoirí: “scéim na híocaíochta bunúsaí” 
(€14.8 billiún) agus “an scéim íocaíochta aonair limistéir” (€4.4 billiún); 

o ceann atá ceaptha tacú le cleachtais talmhaíochta a théann chun tairbhe don 
aeráid agus don chomhshaol: “an íocaíocht ghlasaithe” (€10.8 billiún); 

o ceann atá nasctha le cineálacha sonracha táirgí talmhaíochta (e.g. mairteoil agus 
laofheoil; bainne nó barra próitéine): “tacaíocht chúpláilte dheonach” 
(€4.0 billiún). 

6.6. Tá na híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí bunaithe ar theidlíochtaí: faigheann na 
tairbhithe íocaíocht má chomhlíonann siad coinníollacha áirithe. Is lú de riosca 
earráide a ghabhann leis na híocaíochtaí sin ná mar a ghabhann le híocaíochtaí atá 
bunaithe ar athchistiú, ar choinníoll nach bhfuil na coinníollacha a ghabhann leo 
róchasta (féach mír 1.18). 

6.7. Tá forbairt tuaithe ag seasamh do 26 % den chaiteachas faoin gceannteideal 
seo de CAI. D’fhormheas an Coimisiún 118 gclár forbartha tuaithe sna Ballstáit do 
thréimhse 2014-2020, atá comhdhéanta de 20 beart agus 67 bhfobheart. Cuireadh 
beart eile leis in 2020 (M21 – “Tacaíocht eisceachtúil shealadach d’fheirmeoirí agus do 
FBManna atá buailte go trom ag géarchéim COVID-19”)2. Is in 2021 a tharla an chéad 
eisíocaíocht ón gCoimisiún bunaithe ar chaiteachas dearbhaithe na mBallstát faoi 
bheart nua M21. Dhearbhaigh 14 Bhallstát caiteachas faoin mbeart sin, agus is 
€616.3 mhilliún a bhí ann ar an iomlán3. Tar éis moilleanna i nglacadh na reachtaíochta 
do CBT sa tréimhse i ndiaidh 2020, rinneadh na cláir a fhadú go dtí deireadh 20224. 

                                                      
2 Rialachán (AE) 2020/872 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 a mhéid a 

bhaineann le beart sonrach chun tacaíocht eisceachtúil shealadach a chur ar fáil faoin 
gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) mar fhreagairt ar ráig COVID-19. 

3 Inár sampla, clúdaíodh seacht n-idirbheart faoi bheart M21, agus níor thuairiscíomar 
earráid ar bith iontu sin. 

4 Faoin gComhaontú maidir le Tarraingt Siar na Ríochta Aontaithe, mairfidh cláir forbartha 
tuaithe an iar-Bhallstáit sin go dtí go ndúnfar iad in 2023. 
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6.8. Tagann an caiteachas i bhforbairt tuaithe faoi dhá mhórchatagóir: 

o íocaíochtaí le feirmeoirí bunaithe ar chritéir a bhaineann leis an gcomhshaol agus 
leis an aeráid a chuirtear i bhfeidhm i leith an limistéir talmhaíochta nó i leith an 
líon ainmhithe atá sa ghabháltas (“bainteach le limistéar/ainmhí”); 

o cúnamh do thionscadail infheistíochta atá ceaptha tacú le forbairt shóisialta agus 
eacnamaíoch i gceantair thuaithe (“nach bhfuil bunaithe ar limistéir”). 

6.9. Maidir le bearta sna margaí talmhaíochta, a sheasann do 4.4 % de chaiteachas 
CAI3, cruthaíonn siad sin lear scéimeanna éagsúla (e.g. táirgí talmhaíochta a chur chun 
cinn, torthaí agus glasraí sna scoileanna, eagraíochtaí táirgeora) atá faoi réir 
coinníollacha incháilitheachta éagsúla. 

6.10. Clúdaíonn an ceannteideal seo de CAI freisin caiteachas an Aontais ar an 
mbeartas muirí agus iascaigh, agus cuid de chaiteachas an Aontais don chomhshaol 
agus do ghníomhú ar son na haeráide a chlúdaíonn cláir EMMF agus LIFE. Tá 
éagsúlacht de chritéir roghnúcháin, de cheanglais incháilitheachta agus de mhodhanna 
eisíocaíochta i gceist freisin leis an gcatagóir chaiteachais sin (2.2 % de chaiteachas 
CAI3). 

6.11. Tá na coinníollacha incháilitheachta don chuid is mó den chaiteachas ar 
fhorbairt tuaithe, ar bhearta sna margaí agus ar réimsí beartais eile CAI atá lasmuigh 
de CBT níos casta ná mar atá siad le haghaidh íocaíochtaí díreacha, agus tá an riosca 
earráide níos airde (féach mír 1.18). 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 

6.12. Ba é ár gcuspóir ná meastachán a dhéanamh ar an leibhéal earráide don 
cheannteideal seo de CAI agus rannchuidiú leis an ráiteas dearbhaithe. Agus an cur 
chuige iniúchóireachta agus na modhanna iniúchóireachta atá leagtha amach in 
Iarscríbhinn 1.1 á gcur i bhfeidhm againn, scrúdaíomar an méid seo a leanas don 
cheannteideal seo de CAI in 2021: 

(a) sampla atá ionadaíoch ar bhonn staidrimh de, ina raibh 212 idirbheart a 
chlúdaíonn an raon iomlán caiteachais faoin gceannteideal seo de CAI:  

(i) 84 íocaíocht dhíreacha, ag clúdach na príomhscéimeanna;  
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(ii) 42 idirbheart atá bainteach le limistéar/ainmhithe faoi chláir forbartha 
tuaithe; 

(iii) 62 idirbheart forbartha tuaithe nach bhfuil bunaithe ar limistéar, 
14 idirbheart a bhaineann le bearta sna margaí, agus 10 n-idirbheart5 faoi 
réimsí chaiteachais atá lasmuigh de CBT. 

(b) rialtacht na faisnéise a tugadh sa tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí ó 
AS AGRI agus AS CLIMA, agus ansin chuireamar san áireamh an Tuarascáil 
Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht (AMPR) an Choimisiúin. 

(c) córais roghnaithe, inar sheiceálamar an chaoi a ndearna na Ballstáit “seiceálacha 
trí fhaireachán” agus beart M21 a chur chun feidhme, agus ina ndearnamar 
seiceálacha comhleanúnachais ar na staitisticí rialaithe agus ar na sonraí 
íocaíochta a bhí tíolactha ag na Ballstáit chuig an gCoimisiún. 

                                                      
5 Rinneamar iniúchóireacht ar sheacht n-idirbheart faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh 

agus ar thrí idirbheart a bhain le clár LIFE don chomhshaol agus do ghníomhú ar son na 
haeráide. 
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Rialtacht na n-idirbheart 
6.13. Tá ceithre fhoroinn sa chaibidil seo. Baineann an chéad fhoroinn leis an 
tástáil a rinneamar ar shampla na bliana seo de 212 idirbheart agus is aidhm léi léargas 
a thabhairt ar na príomhfhoinsí earráide. Baineann an dara foroinn leis an scrúdú a 
rinneamar ar an gcur chun feidhme a rinne na Ballstáit ar sheiceálacha trí fhaireachán. 
Baineann an tríú ceann lenár seiceálacha ar shonraí rialaithe agus íocaíochta a bhí 
tuairiscithe ag na gníomhaireachtaí íocaíochta, agus sa cheathrú ceann tugaimid 
tuairisc ar ár bhfionnachtana iniúchóireachta ar an sampla roghnaithe de chur chun 
feidhme bheart M21 ag na Ballstáit. 

Torthaí na tástála ar idirbhearta 

6.14. Chlúdaigh na 212 idirbheart a ndearnamar iniúchadh orthu 18 mBallstát6. 
Rinneamar iniúchóireacht ar íocaíochtaí díreacha in 14 Bhallstát, agus chlúdaigh ár 
dtástáil ar idirbhearta forbartha tuaithe 20 clár náisiúnta agus réigiúnach in 
14 Bhallstát. As na 212 idirbheart a scrúdaíomar, bhí 185 (87 %) saor ó earráidí agus 
bhí earráidí in 27 (13 %) díobh. Bunaithe ar na 23 earráid atá cainníochtaithe againn 
(féach Fíor 6.2) agus ar fhianaise eile a tháinig as ár gcóras rialaithe (féach an roinn ar 
“Tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí agus comhshocraithe rialachais 
eile”), fuaireamar go raibh an leibhéal earráide le haghaidh “Acmhainní nádúrtha” gar 
don tairseach ábharthachta. Rinne tromlach na n-earráidí a fuaireamar difear 
d’idirbhearta faoi bhearta forbartha tuaithe agus bearta sa mhargadh. Fuaireamar 
cúpla mionearráid chainníochtaithe in íocaíochtaí díreacha. Fuaireamar cheithre 
shaincheist comhlíontachta gan tionchar airgeadais freisin. 

                                                      
6 An Bheilg, an Bhulgáir, an Chróit, an Danmhairg, Éire, an Fhionlainn, an Fhrainc, 

an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Laitvia, an Liotuáin, an Ostair, an Pholainn, 
an Phortaingéil, an Rómáin, an Spáinn, an Ungáir. 
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Fíor 6.2 – Torthaí na tástála ar idirbhearta 

 
Foinse: CIE. 

6.15. In Iarscríbhinn 6.1, tugtar forléargas ar íocaíochtaí CAI3 agus ar thorthaí ár 
dtástála ar idirbhearta. 

6.16. Tugann Fíor 6.3 miondealú ar ár leibhéal earráide measta do 2021 de réir 
chatagóir na hearráide. 

Fíor 6.3 – Is í an fhoinse earráide ba choitianta a fuaireamar ná tairbhithe 
nó caiteachas neamh-incháilithe 

 
Foinse: CIE. 
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6.17. Bhí bearta ceartaitheacha curtha i bhfeidhm agus ag an gCoimisiún agus ag 
údaráis na mBallstát(le haghaidh bainistiú díreach) a rinne difear díreach do 21 de na 
hidirbhearta inár sampla. Bhí na bearta sin ábhartha dár ríomhanna, mar go ndearna 
siad laghdú de 0.3 pointe céatadáin ar ár leibhéal earráide measta don chaibidil seo. I 
15 chás d’earráidí inchainníochtaithe, bhí faisnéise leordhóthanach ag údaráis na 
mBallstát agus an Coimisiún chun an earráid a chosc, nó a bhrath agus a cheartú, sular 
glacadh leis an gcaiteachas. Dá mba rud é go mbeadh úsáid cheart bainte ag údaráis na 
mBallstát (le haghaidh bainistíocht dhíreach) agus ag an gCoimisiún as an bhfaisnéis go 
léir a bhí ar fáil dóibh, bheadh an leibhéal earráide measta don chaibidil seo 
1.2 phointe céatadáin níos ísle. I mBosca 6.1, tugtar sampla d’earráid riaracháin a 
tharla mar gheall nár úsáideadh an fhaisnéis a bhí ar fáil.  

Bosca 6.1 

Níor úsáid gníomhaireacht íocaíochta an fhaisnéis ar fad a bhí ar fáil 
nuair a bhí sí ag seiceáil na gcostas a bhí dearbhaithe ag tairbhí 

Beart faoi thionscal an fhíona a chur chun cinn, an Spáinn 

o Faoi na rialacha náisiúnta, ní féidir le tairbhithe a bhíonn ag eagrú tástálacha 
fíona athchistiú costas a éileamh ach amháin le haghaidh buidéal amháin de 
gach cineál fíona in aghaidh gach seisear rannpháirtithe.  

o D’iarr an ghníomhaireacht íocaíochta ar an tairbhí tuarascáil chuimsitheach a 
chur ar fáil ina liostófaí na himeachtaí a bhí eagraithe agus cá mhéad 
rannpháirtí agus buidéal a bhí ann do gach ócáid. 

o Nuair a bhí seiceálacha á ndéanamh ar incháilitheacht na gcostas a bhí 
dearbhaithe, bhí an ghníomhaireacht íocaíochta dírithe isteach ar 
sheiceálacha eile agus níor thug sí faoi deara nach raibh an ceanglas seo 
comhlíonta, cé go raibh an fhaisnéis ábhartha curtha isteach ag an tairbhí 
chuig an ngníomhaireacht íocaíochta. 

Inár n-iniúchadh ar an idirbheart, rinneamar athríomh ar an líon ceart de bhuidéil 
a d’fhéadfaí a éileamh. Bhí asbhaint de bheagnach 50 % de na buidéil fíona a 
ndearnadh éileamh ina leith ar dtús, a raibh earráid de 6.5 % i gcostais iomlán 
fógartha don ghníomhaíocht mar thoradh air.  
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Íocaíochtaí díreacha: riosca earráide níos ísle 

6.18. Sna 84 idirbheart íocaíochta dírí a thástálamar, ní bhfuaireamar ach trí cinn
d’earráidí inchainníochtaithe, agus tháinig siad sin ó fheirmeoirí a bheith ag rá go raibh 
limistéar incháilithe de thalamh talmhaíochta acu a bhí níos mó ná mar a bhí acu 
dáiríre. 

6.19. Déantar íocaíochtaí díreacha a bhainistiú tríd an gCóras Comhtháite
Riaracháin agus Rialaithe (CCRR)7, ina bhfuil an Córas Aitheantais le haghaidh 
Dáileachtaí Talún (LPIS). Déanann CCRR bunachair sonraí de ghabháltas, d’éilimh ar 
chúnamh, de limistéir thalmhaíochta agus de chlárlanna ainmhithe a idirnascadh agus 
úsáideann gníomhaireachtaí íocaíochta é chun cros-seiceálacha riaracháin8 a 
dhéanamh ar gach iarratas ar chúnamh. Is córas faisnéise geografach é LPIS ina bhfuil 
tacair sonraí spásacha ilfhoinse, ar taifead iad, le chéile, ar na limistéir thalmhaíochta 
sna Ballstáit. Le húsáid réamhsheiceálacha ag gníomhaireachtaí íocaíochta ó 2015 agus 
le tabhairt isteach “seiceálacha trí fhaireachán” i mBallstáit áirithe in 2018, tá 
tairbhithe in ann earráidí áirithe a cheartú ina gcuid iarratas ar chúnamh, agus ar an 
gcaoi sin an riosca earráide a laghdú. 

6.20. Deimhníonn ár bhfionnachtana barúlacha a bhí againn roimhe seo9 gur córas
éifeachtach bainistithe agus rialaithe atá in CCRR, agus LPIS go háirithe, chun a áirithiú 
nach dtarlaíonn earráid ábharthach in íocaíochtaí díreacha i gcoitinne. 

7 https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en 

8 Airteagal 11(4) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh.809/2014 ón gCoimisiún lena 

leagtar síos rialacha le haghaidh cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis an gcóras comhtháite 
riaracháin agus rialaithe, le bearta forbartha tuaithe agus le traschomhlíontacht arna leasú 
le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2333 ón gCoimisiún an 14 Nollaig 2015. 

9 Tuarascáil Bhliantúil 2020, mír 6.16. 
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Forbairt tuaithe, bearta sna margaí agus íocaíochtaí eile: riosca earráide 
níos airde 
Caiteachas i bhforbairt tuaithe atá bainteach le limistéar/ainmhí 

6.21. Scrúdaíomar 42 íocaíocht forbartha tuaithe a bhí bunaithe ar an limistéar nó 
ar an líon ainmhithe a bhí dearbhaithe ag feirmeoirí. Áirítear orthu sin íocaíochtaí 
cúitimh le haghaidh feirmeoireacht orgánach, íocaíochtaí le feirmeoirí i limistéir a 
bhfuil srianta nádúrtha iontu agus íocaíochtaí as gealltanais agra-chomhshaoil-aeráide 
a chomhlíonadh. 

6.22. As na 42 idirbheart forbartha tuaithe a thástálamar atá bainteach le limistéar 
nó ainmhí, ní raibh aon earráid in 35 díobh a rinne difear don riosca. Fuaireamar 
sé earráid inchainníochtaithe, a raibh trí cinn díobh sin os cionn 20 %, agus saincheist 
neamh-inchainníochtaithe amháin a bhain le comhlíontacht. 

6.23. Tharla péire de na hearráidí cainníochtaithe mar gheall go raibh 
gníomhaireacht íocaíochta tar éis íocaíochtaí a dhéanamh bunaithe ar shonraí 
míchruinne i ndáil le tairbhithe taifeadta ina bhunachar sonraí maidir le hainmhithe. 
Maidir leis na ceithre fhionnachtain eile, ba iad na foinsí earráide sáruithe ar leas 
ainmhithe agus gealltanais agra-chomhshaoil-aeráide (féach an sampla i mBosca 6.2) 
agus ró-dhearbhú ar limistéir incháilithe.  
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Bosca 6.2 

Sampla de neamhchomhlíonadh choinníoll incháilitheachta agra-
chomhshaoil-aeráide 

Sa Pholainn, fuair feirmeoir cúnamh faoi bheart forbartha M10 “Arga-
chomhshaoil-aeráide”. Dhearbhaigh an feirmeoir trí dháileacht talún faoin mbeart 
agus bhí ar an bhfeirmeoir roinnt gealltanais a chomhlíonadh: 

o na limistéir dearbhaithe a lomadh uair amháin idir 15 Iúil agus 30 Meán 
Fómhair; 

o ar phéire de na dáileachtaí, 15-20 % den limistéir a fhágáil gan lomadh; agus 

o An bithmhais bainte a bhurláil laistigh de dhá sheachtain tar éis an lomtha. 

Fuaireamar amach nár léirigh formhór na sonraí taifeadta i gclár feirme an tairbhí 
an ghníomhaíocht talmhaíochta iarbhír. Trí úsáid a bhaint as íomhánna satailíte 
Sentinel, bhíomar in ann an méid seo a leanas a dheimhniú: 

o níor lomadh dáileacht amháin ar chor ar bith; 

o ceann de ná dáileachtaí ar cheart go mbeadh cuid de fágtha gan lomadh, 
lomadh go hiomlán í; agus 

o In dhá dháileacht; bhí dáta an lomtha éagsúil ón dáta a thaifead an feirmeoir, 
rud a thug gur thángamar ar an gconclúid gur bailíodh nó gur burláladh an 
bhithmhais níos mó ná dhá seachtain tar éis an lomtha. 

Á chur san áireamh na pionóis atá leagtha síos sna rialacha náisiúnta, bhí earráid 
de 57 % ann don íocaíocht faoi iniúchóireacht mar thoradh ar na 
neamhchomhlíonadh sin. 

Tionscadail infheistíochta 

6.24. Scrúdaíomar 62 íocaíocht forbartha tuaithe a rinneadh le tionscadail 
infheistíochta, amhail nuachóiriú feirmeacha, saoráidí feirmeoireachta nó próiseála a 
thógáil le haghaidh táirgí talmhaíochta, tacaíocht do sheirbhísí bunúsacha agus 
athnuachan sráidbhailte i gceantair thuaithe, nó feirmeoirí óga ag dul i mbun gnó.  

6.25. Rinneamar earráidí a chainníochtú i seacht n-íocaíocht le tionscadail 
infheistíochta, ar tháinig a bhformhór as caiteachas nó gníomhaíochtaí a bheith 
dearbhaithe ag tairbhithe agus nach raibh na coinníollacha incháilitheachta dóibh sin 
comhlíonta acu. I gceithre chás, is mionearráidí a bhí iontu; ach sna trí chás eile, bhí 
siad os cionn 20 %.  
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Bearta sna margaí  

6.26. Thástálamar 14 idirbheart do bhearta sna margaí, agus fuaireamar ceithre 
chás ina raibh costais neamh-incháilithe athchistithe ag gníomhaireachtaí íocaíochta. 
Bhí gach ceann de na ceithre earráid sin faoi bhun 20 %.  

Na réimsí muirí, iascaigh, comhshaoil agus gníomhaíochta ar son na haeráide 

6.27. I gcás na réimsí muirí, iascaigh, comhshaoil agus gníomhaíochta ar son na 
haeráide, rinneamar iniúchóireacht ar cheithre bheart a bhain le bainistíocht dhíreach, 
agus ní bhfuaireamar aon earráid neamh-inchainníochtaithe. Do na sé idirbheart eile, 
atá faoi bhainistíocht chomhroinnte, fuaireamar trí earráid chainníochtaithe, lena n-
áirítear ceann amháin os cionn 20 %, a tháinig as na costais incháilithe a ríomh go 
mícheart. 

Seiceálacha trí fhaireachán – uirlis éifeachtach le haghaidh 
seiceálacha na ngníomhaireachtaí íocaíochta 

6.28. Ó 2018, is féidir le gníomhaireachtaí íocaíochta “seiceálacha trí fhaireachán” 
a dhéanamh. Leis an gcur chuige sin, baintear úsáid as uathphróisis bunaithe ar shonraí 
satailíte Sentinel, faoi chlár Copernicus an Aontais, chun comhlíonadh rialacha CBT a 
sheiceáil. In 2021, bhí seiceálacha trí fhaireachán in úsáid ag 10 mBallstát go príomha 
chun éilimh ar chúnamh atá bunaithe ar limistéar a mheasúnú faoi scéimeanna 
íocaíochtaí díreacha. I gcásanna inar féidir na critéir incháilitheachta go léir a 
bhaineann le scéim íocaíochta ar leith a mheas ón spás, is féidir le gníomhaireachtaí 
íocaíochta faireachán ó chian a dhéanamh ar phobal uile na bhfaighteoirí cúnaimh. 

6.29. Soláthraíonn seiceálacha trí fhaireachán breathnuithe rialta ar 
ghníomhaíochtaí talmhaíochta agus is féidir iad a úsáid chun foláireamh a thabhairt 
d’fheirmeoirí tráth ar bith i rith an tséasúir fáis go mb’fhéidir nach bhfuil siad ag 
comhlíonadh rialacha na scéime íocaíochta. Cuireann sé sin deiseanna breise ar fáil 
d’fheirmeoirí chun a n-éilimh a cheartú sula mbeidh siad curtha i gcrích. 

6.30. Taispeánann an léarscáil anseo thíos na Ballstáit/réigiúin atá ag úsáid 
seiceálacha trí fhaireachán. 
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Fíor 6.4 – Na Tíortha agus na réigiúin a chuireann “seiceálacha trí 
fhaireachán” i bhfeidhm  

 
Foinse: Cruthaithe le “Tableau” ag CIE bunaithe ar shonraí ón gCoimisiún, léarscáil sa chúlra ©Mapbox 
agus ©OpenStreetMap ceadúnaithe faoi cheadúnas Creative Commons – Sannadh ShareAlike 2.0 (CC 
BY-SA). 

6.31. Sa tuarascáil speisialta a d’eisíomar le déanaí maidir le húsáid 
teicneolaíochtaí nua íomháithe chun faireachán a dhéanamh ar CBT, mholamar don 
Choimisiún seiceálacha trí fhaireachán a chur chun cinn mar phríomhchóras rialaithe 
CBT i ndiaidh 2020, agus cúnamh a thabhairt do na Ballstáit le go bhféadfaidís úsáid 
níos fearr a bhaint as teicneolaíochtaí nua chun faireachán a dhéanamh ar cheanglais 

Ballstáit agus réigiúin 
inar cuireadh “seiceálacha 
trí fhaireachán” i bhfeidhm 
go hoifigiúil in 2021 

An Bheilg

An Réigiún Pléimeannach, Réigiún na 
Vallúine

An Danmhairg – an tír iomlán 

An Ghearmáin

Baden-Württemberg, Schleswig-
Holstein, an tSacsain-Anhalt

Éire – an tír iomlán

An Spáinn

Andalúis, Aragon, Asturias, Cantabria, 
Castile agus Leon, Castile-la Mancha, 
an Chatalóin, Extremadura, an Ghailís, 
Maidrid, Murcia, Navarre,na hOileáin 
Bhailéaracha, Rioja, Tír na mBascach, 
Valencia

An Chróit – an tír iomlán 

An Iodáil

Agrigento, Ancona, Bari, Barletta-Andria-
Trani, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, 
Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, 
Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Isernia, 
Latina, Lecce, Macerata, Matera, Perugia, 
Pordenone, Potenza, Reggio Calabria, an 
Róimh, Taranto, Udine, Vibo Valentia, 
Viterbo

An Laitvia – an tír iomlán 

Málta – an tír iomlán 

An Phortaingéil – an tír iomlán 
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chomhshaoil agus aeráide10. Sa tuarascáil speisialta uainn maidir le calaois in CBT, 
molaimid go ndéanfadh an Coimisiún úsáid teicneolaíochtaí nua a chur chun cinn chun 
calaois i gcaiteachas CBT a chosc agus a bhrath11.  

6.32. Le linn ár gcuid oibre ar Ráiteas Dearbhaithe 2021, scrúdaíomar an chaoi ar 
cuireadh seiceálacha trí fhaireachán i bhfeidhm sa Spáinn agus san Iodáil.  

6.33. Tá “seiceálacha trí fhaireachán” trí bhíthin tionscadail faireacháin náisiúnta 
agus réigiúnacha le haghaidh íocaíochtaí díreacha á gcur chun feidhme ag an Spáinn 
ó 2019. Bhain siad sin le 14 réigiún in 2020 agus 15 in 2021, amach as 17 ar an iomlán. 
Tá an cur chuige seo leathnaithe amach chuig líon méadaitheach de bhearta forbartha 
tuaithe ag cuid de na réigiúin, agus iad ag clúdach trí bheart in 2020 agus 11 in 2021. 
Taispeánann Bosca 6.3 sampla de bhealach ar cuireadh seiceálacha trí fhaireachán i 
bhfeidhm ar bheart forbartha tuaithe sa réimse agra-chomhshaoil. 

Bosca 6.3 

“Seiceálacha trí fhaireachán” á gcur i bhfeidhm ar bheart agra-
chomhshaoil sa Spáinn (an Andalúis) in 2021 

Rinneamar anailís ar an gcaoi a ndearnadh seiceálacha trí fhaireachán a chur i 
bhfeidhm san Andalúis. 

Bhí a cuid seiceálacha teaglamaithe féin déanta ag an ngníomhaireacht íocaíochta 
trí fhaireachán a dhéanamh ar thionscadal le haghaidh tacaíocht chúpláilte le 
haghaidh ríse (íocaíocht dhíreach) agus ar bheart forbartha tuaithe faoin ainm 
“Córais talmhaíochta a théann chun leasa go sonrach d’éin i ngoirt ríse na 
hAndalúise”. Is éard a bhí i gceist leis na seiceálacha ná ocht seachtaine 
d’fhaireachán trí íomhánna satailíte chun a fhíorú an raibh na ceanglais do 
sceitheadh uisce ar na goirt ríse don gheimhreadh á gcomhlíonadh. Nuair a 
chríochnaíonn an timthriall táirgeachta don bharr, tá an ceanglas ann go gcaithfidh 
na goirt ríse fanacht faoi uisce go dtí an 15 Eanáir an bhliain dár gcionn chun 
cabhrú le bithéagsúlacht na n-éan a chaomhnú. 

                                                      
10 Tuarascáil speisialta 04/2020: “Teicneolaíochtaí nua íomháithe a úsáid chun faireachán a 

dhéanamh ar an gComhbheartas Talmhaíochta – Dul chun cinn seasta ar an iomlán, ach 
níos moille i gcás faireachán a dhéanamh ar an aeráid agus ar an gcomhshaol”, mír 82. 

11 Tuarascáil speisialta Uimh. 14/2022: “Freagairt an Choimisiúin ar chalaois sa 
Chomhbheartas Talmhaíochta – Tá sé in am tochailt níos doimhne”, mír 112. 
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Taispeánann na híomhánna anseo thíos an sceitheadh uisce ar na goirt ríse i 
ndiaidh na bainte, a dheimhníomar le linn dúinn cuairt a thabhairt ar an láthair i 
mí na Samhna 2021. 

Íomhánna Sentinel 2 a tógadh ar  
3 & 28 M. Fómhair, 

13 D. Fómhair, 
(roimh sceitheadh) 

 

 

 

23 D. Fómhair, 
7 & 17 Samhain 

(sa tréimhse sceite) 

 

 

 

 
 
 

 
Foinse: CIE. 
 

Foinse: Sonraí Copernicus Sentinel (2021) próiseáilte ag Sentinel Hub agus ag gníomhaireacht 
íocaíochta na hAndalúise. 

6.34. San Iodáil, bhain dhá ghníomhaireacht íocaíochta as na 11 úsáid as 
seiceálacha trí fhaireachán in 2021 (AGEA agus ARCEA). Mhéadaigh an clúdach seo 
ó 17 go dtí 29 mbardas i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, ag sroicheadh 
2.9 milliún ha. Is íocaíochtaí díreacha amháin a bhí clúdaithe sna seiceálacha, ach tá sé 
i gceist ag an Iodáil na seiceálacha sin a leathnú amach go dtí bearta forbartha tuaithe 
áirithe (e.g. clúdach ithreach i mbarra buana a cothabháil, síolchur díreach nó leibhéal 
íosta curaíochta). Chuir na húdaráis náisiúnta i bhfios go bhféadfaí an córas a fheabhsú 
trí íomhánna satailíte le taifeach níos fearr a úsáid agus dá mbeadh sonraí níos 
mionsonraithe agus níos cruinne in éilimh na bhfeirmeoirí faoi na barra agus na 
cleachtais talmhaíochta. 
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6.35. Tá sé geallta ag an gCoimisiún go dtabharfaidh sé tacaíocht do na Ballstáit ó 
thaobh seiceálacha trí fhaireachán a fhorbairt12. Amhail ag deireadh 2021, bhí 
seiceálacha trí fhaireachán in úsáid in 13.1 % de réimse na bpríomhscéimeanna do 
chúnamh díreach (íocaíochtaí bunúsacha agus íocaíochtaí aonair limistéir)13. 

Seiceálacha comhleanúnachais ar staidreamh maidir le rialú 
agus sonraí íocaíochta na mBallstát 

6.36. Gach bliain, déanann na Ballstáit sonraí faoi na seiceálacha ar íocaíochtaí 
cúnaimh (“staidreamh maidir le rialú”) mar aon le sonraí maidir leis na híocaíochtaí a 
rinneadh le tairbhithe a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún. Do bhliain 
airgeadais 2021, scrúdaíomar cáilíocht agus comhleanúnachas na staidrimh maidir le 
rialú agus na sonraí maidir le híocaíochtaí sin a bhí tuairiscithe ag na 
13 ghníomhaireacht íocaíochta a bhí roghnaithe inár sampla d’íocaíochtaí díreacha. Is 
iad na sonraí sin atá mar bhunús ag an gCoimisiún chun cistí AE a athchistiú leis na 
Ballstáit. 

6.37. Fuaireamar roinnt neamhréireachtaí idir na sonraí don rialú agus na sonraí 
don íocaíocht, a bhí ann go príomha mar gheall ar neamhréir i gcúrsaí ama idir an dá 
thacar sonraí. Cé go bhfuil na sonraí maidir le rialú statach, arna n-ullmhú amhail an 
15 Iúil 2021, bíonn na gníomhaireachtaí íocaíochta ag nuashonrú na sonraí maidir le 
híocaíocht go leanúnach. Bíonn na nuashonruithe sin bunaithe ar athruithe ar thaobh 
an tairbhí de (mar shampla, aistrithe a shealbhú) nó ar thaobh na gníomhaireachta de 
(mar thoradh ar sheiceálacha). In ainneoin na constaice fréimhíochta sin, bhaineamar 
ardleibhéal cruinneas amach don athríomh ar shonraí íocaíochta. Ar an iomlán, 
fuaireamar go ndearna na córais a bhí ag na gníomhaireachtaí íocaíochta a roghnaíodh 
na híocaíochtaí cúnaimh a ríomh go hiontaofa, agus gur chuir siad na coigeartuithe a 
bhí ag teacht as na sonraí maidir le rialú san áireamh i gceart. 

                                                      
12 Freagraí ón gCoimisiún maidir le thuarascáil speisialta 04/2020. 

13 Tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí AS AGRI, Iarscríbhinn 2, lch. 25. 
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Beart M21 i réimse na forbartha tuaithe: tacaíocht éigeandála 
leithdháilte do na tairbhithe sin a bhí ina call, ach bhí roinnt 
eisceachtaí ann 

6.38. Is é an príomhchuspóir a bhí le beart M21 ná aghaidh a thabhairt ar 
fhadhbanna leachtachta d’fheirmeoirí agus do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide 
atá gníomhach i bpróiseáil, margú nó forbairt táirgí talmhaíochta, go háirithe iad sin a 
d’fhulaing ó ghéarchéim COVID-19, agus é mar aidhm leis an mbeart sin a 
ngníomhaíocht ghnó a choinneáil ar siúl. Scrúdaíomar an chaoi a ndearnadh an beart 
sin a chur chun feidhme i gceithre Bhallstát (an Bhulgáir, an Ghréig, an Pholainn agus 
an Rómáin). Sheiceálamar ar tugadh urraim do dhá phríomhchoinníoll a bhí ann don 
tacaíocht, eadhon gur cheart na hiarratais ar chabhair a bheith formheasta ag an 
údarás inniúil faoin 31 Nollaig 2020 agus nár cheart go rachadh méid na tacaíochta 
thar €7 000 in aghaidh an fheirmeora agus €50 000 in aghaidh an FBM14. 

6.39. Fuaireamar, tríd is tríd, gur urramaíodh na coinníollacha le haghaidh 
tacaíochta atá leagtha síos sa rialachán. Thugamar faoi deara nach raibh na 
coinníollacha chun rochtain a fháil ar an gcúnamh seo chomh dian céanna le cineálacha 
eile de chúnamh díreach. Ós rud é gur le haghaidh cúinsí práinne a tugadh isteach 
beart M21, rinne formhór na mBallstát an beart seo a bhainistiú lasmuigh dá gcóras 
CCRR.  

6.40. Shainaithníomar líon teoranta cásanna ina raibh cistí faighte ag tairbhithe nár 
chomhlíon na critéir chun cúnamh a fháil. D’fhéadfadh sé sin a bheith stoptha ag na 
gníomhaireachtaí íocaíochta dá mba rud é gur bhain siad úsáid as an gcóras CCRR 
seachas na bearta sin a bhainistiú lasmuigh de na seiceálacha uathoibríocha ag úsáid 
bileoga Excel. 

                                                      
14 Airteagal 39b (4) agus (5) de Rialachán (AE) 1305/2013. 
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Bosca 6.4 

Samplaí de thairbhithe nár chomhlíon na critéir do bheart M21 

Sa Rómáin agus sa Bhulgáir, rinneadh íocaíochtaí le heintitis nach bhfuil spleách ar 
ghníomhaíochtaí talmhaíochta, mar shampla mainistreacha, eaglaisí, príosúin, 
institiúidí taighde poiblí nó eagraíochtaí neamhrialtasacha. Is catagóir de 
thairbhithe í sin nach raibh ag fulaingt chomh mór sin ó leachtacht nó fadhbanna 
sa sreabhadh airgid a thabharfadh bonn cirt dóibh le cúnamh eisceachtúil a 
dheonú dóibh.  

Sa Pholainn, d’aimsíomar roinnt cásanna d’fheirmeacha éanlaithe a chuir níos mó 
ná iarratas amháin isteach. I bhformhór na gcásanna is lánúin phósta a rinne 
éileamh ar an méid uasta de €7 000 an duine, á rá gur cheart caitheamh leo mar 
fheirmeoirí ar leithligh cé go raibh a gcuid ainmhithe sna foirgnimh chéanna. 
D’fhormheas an ghníomhaireacht íocaíochta an tacaíocht bunaithe ar fhianaise 
dhoiciméadach amháin, gan cuairt a thabhairt ar an bhfeirm lena fhíorú an raibh 
na gníomhaíochtaí talmhaíochta deighilte go hiarbhír idir na daoine den teaghlach. 
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Tuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí agus comhshocraithe 
rialachais eile 

Tuairisciú AS AGRI agus AS CLIMA ar rialtacht an chaiteachais 

6.41. Déanann stiúrthóir gach gníomhaireachta íocaíochta dearbhú bainistíochta 
bliantúil maidir le héifeachtacht chórais bainistithe agus rialaithe a ngníomhaireachta, 
agus maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht a gcaiteachas a chur faoi bhráid AS AGRI. Ina 
theannta sin, tuairiscíonn na Ballstáit ar bhonn bliantúil ar a seiceálacha riaracháin 
agus ar a seiceálacha ar an bhfód (“staidreamh maidir le rialú”).  

6.42. Ó 2015 i leith, chun dearbhú breise a thabhairt, tá ar chomhlachtaí 
deimhniúcháin tuairim a thabhairt go bliantúil do gach gníomhaireacht íocaíochta 
maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais a bhfuil athchistiú iarrtha ag na 
Ballstáit ina leith. 

6.43. Úsáideann AS AGRI na rátaí earráide a thuairiscítear sa staidreamh maidir le 
rialú, arna gcoigeartú bunaithe ar thorthaí iniúchtaí na gcomhlachtaí deimhniúcháin, 
mar aon lena chuid iniúchtaí féin ar chórais agus caiteachas na ngníomhaireachtaí 
íocaíochta chun figiúr a ríomh le don “riosca ag tráth íocaíochta” i gcás íocaíochtaí 
díreacha, forbairt tuaithe agus bearta sna margaí. Ag leanúint as na coigeartuithe atá 
ag eascairt as an anailís a dhéanann AS AGRI, déantar ceartúcháin aon-uaire nó 
cothromráta. Trí rátaí comhréidh a chur i bhfeidhm, éascaítear an chaoi le déileáil ar 
bhonn caighdeánach le fadhbanna a bhíonn sainaitheanta i gcórais bhainistithe agus 
rialaithe na mBallstát. Déanann AS AGRI a mheastachán do cheartúcháin agus 
gnóthachain airgeadais amach anseo a asbhaint as an “riosca ag tráth íocaíochta” chun 
an “méid críochnaitheach faoi riosca” a mheas.  

6.44. Bhí sé le tuiscint as an staidreamh maidir le rialú a bhí tuairiscithe ag na 
gníomhaireachtaí íocaíochta go raibh leibhéal earráide comhionann le 0.9 % ag gabháil 
le caiteachas CBT ina iomláine. Rinne AS AGRI, agus obair na gcomhlachtaí 
deimhniúcháin agus a iniúchtaí féin á gcur san áireamh aige, an “méid measta faoi 
riosca ag tráth na híocaíochta” a ríomh ag €1 020.68 milliún, i.e. thart ar 1.8 % de 
chaiteachas CBT ina iomláine in 2021. Is é an meastachán a rinne AS AGRI den riosca ag 
tráth na híocaíochta (ráta earráide coigeartaithe) ná thart ar 1.4 % le haghaidh 
íocaíochtaí díreacha, 2.9 % le haghaidh forbairt tuaithe agus 2.1 % le haghaidh bearta 
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sna margaí. Tá an fhaisnéis atá curtha ar fáil sa tuarascáil bhliantúil ó AS AGRI i 
gcomhréir lenár bhfionnachtana agus conclúidí, agus comhleanúnach leis an eolas a 
fuaireamar mar chuid den iniúchadh. 

6.45. Rinneamar athbhreithniú teoranta ar an bhfaisnéis maidir le rialtacht sa 
tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí ó AS CLIMA. Bunaithe ar ár n-
athbhreithniú teoranta, thugamar faoi deara go raibh an mhodheolaíocht chun an 
riosca críochnaitheach ag tráth na híocaíochta (nó clabhsúr) a ríomh ag luí le treoirlínte 
an Choimisiúin. 

Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht an 
Choimisiúin (AMPR) 

6.46. Is é meastachán an Choimisiúin don riosca ag tráth na híocaíochta le 
haghaidh “Acmhainní nádúrtha”, de réir mar atá curtha i láthair ina AMPR, ná 1.8 %. 
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Conclúid agus moltaí 

Conclúid 

6.47. Tugann an fhianaise iniúchóireachta fhoriomlán a fuaireamar, agus atá curtha 
i láthair sa chaibidil seo againn, le tuiscint go raibh an leibhéal earráide i gcaiteachas ar 
“Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol” gar don leibhéal ábharthachta (féach 
mír 6.14). Don cheannteideal seo de CAI, thug ár dtástáil ar idirbhearta meastachán de 
leibhéal earráide foriomlán de 1.8 % dúinn.  

6.48. Tugann ár dtorthaí le tuiscint nach raibh an leibhéal earráide ábharthach i 
gcás íocaíochtaí díreacha, arb ionann sin agus 67 % den chaiteachas faoin 
gceannteideal seo de CAI, cé go raibh sé, arna thógáil ina iomláine, fós ábharthach do 
na réimsí caiteachais a shainaithníomar mar réimsí lena ngabhann riosca níos airde 
(forbairt tuaithe, bearta sna margaí, an réimse muirí, iascaigh, an comhshaol agus 
gníomhú ar son na haeráide) agus arb ionann iad sin agus 33 % den chaiteachas.  

Moltaí 

6.49. Tá sé de cheangal ar ghníomhaireachtaí íocaíochta córais a bheith i bhfeidhm 
acu chun calaois a chosc agus a bhrath, agus ní foláir don Choimisiún dearbhú 
réasúnach a fháil i dtaobh oibriú na gcóras sin. I dTuarascáil bhliantúil 2019 uainn, 
shainaithníomar roinnt laigí i mbeartais agus nósanna imeachta frithchalaoise CBT, 
agus rinneamar moladh dul i ngleic leis na saincheisteanna sin15. Taispeánann 
Iarscríbhinn 6.2 fionnachtana ár n-athbhreithnithe leantaigh ar an moladh a rinneamar 
i dTuarascáil bhliantúil 2019 uainn.  

6.50. Measaimid go bhfuil an moladh curtha chun feidhme go pointe áirithe ós rud 
é go bhfuil roinnt gníomhaíochtaí déanta ag an gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar 
na saincheisteanna a shainaithníomar. Tá na moltaí sin athdhearbhaithe againn sa 
tuarascáil speisialta uainne le déanaí maidir le calaois in CBT. Shocraíomar spriocdhátaí 
cur chun feidhme de 2023 don anailís ar rioscaí calaoise agus ar bhearta na mBallstát 
chun calaois a chosc, agus 2024 maidir le níos mó gníomhaireachtaí íocaíochta a bheith 
ag baint úsáid as uirlis mianadóireachta sonraí agus scóráil rioscaí Arachne a chur chun 
cinn. 

                                                      
15 Tuarascáil bhliantúil 2019 , míreanna 6.34-6.41 agus 6.44. 
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6.51. Bunaithe ar an athbhreithniú sin agus ar ár bhfionnachtana agus conclúidí 
do 2021, molaimid don Choimisiún: 

Moladh 6.1 – Tacú le húsáid na nuatheicneolaíochtaí chun 
earráidí in íocaíochtaí CBT a chosc 

Bunaithe ar an taithí ar “sheiceálacha trí fhaireachán” a úsáid, comhroinnt dea-
chleachtais a éascú maidir le húsáid teicneolaíochtaí nua sna Ballstáit chun a 
seiceálacha a dhéanamh ar íocaíochtaí CBT, chun tacú leis na Ballstáit chun an Córas 
Faireacháin Limistéir a chur chun feidhme ó 2023. 

Spriocdháta cur chun feidhme: 2023 

Moladh 6.2 – Seiceálacha ar íocaíochtaí faoi bheart M21 

Iniúchtaí a dhéanamh, agus faireachán agus meastóireacht a áirithiú, chun a 
dheimhniú go raibh beart M21 ag spriocdhíriú go cuí ar thairbhithe incháilithe a raibh 
fadhbanna leachtachta acu a chuir leanúnachas a gcuid gníomhaíochtaí 
feirmeoireachta nó gnó i mbaol. 

Spriocdháta cur chun feidhme: 2023 d’iniúchóireacht; 2025 d’fhaireachán agus 
meastóireacht 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 6.1 – Faisnéis i dtaobh gníomhaíocht AE sna 
Ballstáit agus sa Ríocht Aontaithe 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 

Ballstáit 
le hidirbhearta faoi iniúchóireacht

Íocaíochtaí agus torthaí na tástála ar idirbhearta in 2021 do gach Ballstát agus don Ríocht Aontaithe

Idirbhearta faoi iniúchóireacht

Ballstáit 

Iomlán na n-íocaíochtaí 
Forbairt tuaithe

Bearta sna margaí

Eile

Earráidí inchainníochtaithe

(milliún euro)

An Fhrainc 9,339 544 6 808 1 915 73 25 6
An Spáinn 6,905 611 5 057 1 149 88 17 1
An Ghearmáin 6,114 125 4 615 1 354 20 28 4
An Iodáil 5 730 683 3 557 1 471 20 18 3
An Pholainn 4 821 32 3 320 1 419 51 18 3
An Rómáin 3 174 62 1 885 1 215 11 16 1
An Ghréig 2 725 50 1 991 636 48 9 1
An Ungáir 1 892 34 1 276 577 5 14 -
Éire 1 545 9 1 181 345 11 4 1
An Phortaingéil 1 320 102 756 401 62 11 -
An Ostair 1 290 24 683 581 2 12 3
An Bhulgáir 1 233 24 843 355 11 13 -
An tSeicia 1 231 17 852 357 4 - -
An tSualainn 1 016 13 673 320 10 -
An Fhionlainn 964 9 517 428 10 4 -
An Danmhairg 953 10 798 117 28 4 -
An Ísiltír 875 52 651 163 9 - -
An Chróit 757 13 348 382 14 4 -
An Liotuáin 708 4 510 189 4 4 -
An Ríocht Aontaithe 706 0 41 634 31 - -
An Bheilg 645 59 499 83 5 3 -
An tSlóvaic 536 12 385 139 0 - -
An Laitvia 432 2 295 124 11 8 -
An Eastóin 285 2 165 106 12 - -
An tSlóivéin 261 7 133 119 3 - -
An Chipir 77 5 47 22 2 - -
Lucsamburg 52 1 34 17 0 - -
Málta 22 0 5 15 2 - -

Íocaíochtaí díreacha
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Iarscríbhinn 6.2 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan dóthain 
fianaise Den chuid 

is mó 
Go pointe 

áirithe 

2019 

Molaimid an méid seo a leanas: 

Moladh 1: 

Ba cheart don Choimisiún a chuid anailíse ar 
rioscaí calaoise in CBT a nuashonrú níos 
minice, anailís a dhéanamh ar bhearta na 
mBallstát chun calaois a chosc, agus dea-
chleachtais in úsáid uirlis Arachne a 
chraobhscaoileadh chun go spreagfar 
gníomhaireachtaí íocaíochta tuilleadh lena 
húsáid. 

  X    

Foinse: CIE. 
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Caibidil 7 

Imirce agus Bainistiú Teorainneacha 
Slándáil agus Cosaint 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 7.1.-7.9. 
Tuairisc ghearr 7.2.-7.8. 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 7.9. 

Rialtacht na n-idirbheart 7.10.-7.11. 

Scrúdú ar ghnéithe de na córais rialaithe 
inmheánaigh 7.12.-7.14. 
Athbhreithniú ar obair na n-údarás iniúchóireachta i dtaca 
lena dtuarascálacha bliantúla ar rialú agus i dtaca le 
hiniúchóireachtaí ar chaiteachas 7.12.-7.14. 

Tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí 
agus comhshocraithe rialachais eile 7.15.-7.16. 

Conclúid agus moltaí 7.17.-7.19. 
Conclúid 7.17. 

Moltaí 7.18.-7.19. 

Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 7.1 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo 
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Réamhrá 
7.1. Sa chaibidil seo, cuirtear i láthair ár gcuid fionnachtana do Cheannteideal 4 den 
Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) – “Imirce agus Bainistiú Teorainneacha”, agus do 
Cheannteideal 5 – “Slándáil agus Cosaint”. Tuairiscímid ar na ceannteidil sin i gcaibidil 
chomhchoiteann, ós rud é gur buiséadaíodh den chuid is mó iad agus gur taifeadadh 
iad faoi cheannteideal aonair, CAI3 – “Slándáil agus saoránacht”, sa tréimhse CAI 
roimhe sin. Tugtar forléargas i bhFíor 7.1 agus i bhFíor 7.2 ar na 
príomhghníomhaíochtaí agus ar an gcaiteachas faoi na ceannteidil sin in 2021. 
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Fíor 7.1 – Íocaíochtaí agus an pobal iniúchóireachta – Imirce agus 
Bainistiú Teorainneacha 

 
(*) Áirítear sa réamh-mhaoiniú íocaíochtaí bainistíochta comhroinnte do chlárthréimhse 2014-2020 nár 
cuireadh sna cuntais is bun leis na pacáistí dearbhaithe ar ghlac an Coimisiún leo in 2021. 
(**) I gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe atá ar idirbhearta bunúsacha (le haghaidh mionsonraí 
féach Iarscríbhinn 1.1, mír 12). 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh. 

Pobal iniúchóireachta 2021 i gcomparáid le híocaíochtaí

Íocaíochtaí 2021 – iomlán 2.5

Pobal iniúchóireachta 2021 – iomlán 2.6

Réamh-mhaoiniú a imréiteach (**): 1.3

An Ciste um Thearmann, Imirce agus 
Lánpháirtíocht (AMIF)

1.2 (48.2 %)

Gníomhaireachtaí díláraithe
0.9 (35.6 %)

An Ciste Slándála Inmheánaí - Teorainneacha agus Víosaí (ISF-BV)
0.4 (16.2 %)

Miondealú ar íocaíochtaí 2021 de réir cistí

Imirce agus Bainistiú Teorainneacha
€2.5 billiún (1.4 % de chaiteachas buiséid AE)

Íocaíochtaí réamh-mhaoinithe (*): 2.2

Cinneadh bliantúil glacadh leis na 
cuntais: 1.0 

Íocaíochtaí eatramhacha agus deiridh: 0.3

(billiún euro)

Íocaíochtaí eatramhacha agus deiridh: 0.3
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Fíor 7.2 – Íocaíochtaí agus an pobal iniúchóireachta – Slándáil agus 
Cosaint 

 
(*) Áirítear sa réamh-mhaoiniú íocaíochtaí bainistíochta comhroinnte do chlárthréimhse 2014-2020 nár 
cuireadh sna cuntais is bun leis na pacáistí dearbhaithe ar ghlac an Coimisiún leo in 2021. 
(**) I gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe atá ar idirbhearta bunúsacha (le haghaidh mionsonraí 
féach Iarscríbhinn 1.1, mír 12). 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh. 

Tuairisc ghearr 

7.2. I bhfianaise thábhacht mhéadaitheach na himirce agus an bhainistithe 
teorainneacha le blianta beaga anuas tá Ceannteideal 4 de CAI 2021-2027 bunaithe ag 
an Aontas do na réimsí beartais sin. Baineann an réimse caiteachais is suntasaí in 2021 
le tionscadail a chur i gcrích agus scéimeanna atá fós le críochnú ó CAI 2014-2020. Ar 

Pobal iniúchóireachta 2021 i gcomparáid le híocaíochtaí

Íocaíochtaí 2021 – iomlán 0.7

Pobal iniúchóireachta 2021 – iomlán 0.6

Réamh-mhaoiniú a imréiteach (**): 0.4

An Ciste Eorpach Cosanta
0.2 (29.2 %)

Gníomhaireachtaí díláraithe
0.2 (28.7 %)

An Ciste Slándála Inmheánaí - Póilíneacht (CSI-P)
0.2 (24.3 %)

Sábháilteacht núicléach agus díchoimisiúnú
0.1 (17.8 %)

Miondealú ar íocaíochtaí 2021 de réir cistí

Íocaíochtaí réamh-mhaoinithe (*):  0.6

Cinneadh bliantúil glacadh leis na 
cuntais: 0.1 

Íocaíochtaí eatramhacha agus deiridh: 0.1

(billiún euro)

Slándáil agus Cosaint
€0.7 billiún (0.4 % de chaiteachas buiséid AE) 

Íocaíochtaí eatramhacha agus deiridh: 0.1
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an gcaoi sin, mar a léirítear i bhFíor 7.1, tagann an chuid is mó den chaiteachas ó 
fhoirceannadh an Chiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht1 (AMIF) do 2014-
2020, agus ó chistiú a chur i gcrích ón gCiste Slándála Inmheánaí – Teorainneacha agus 
Víosaí2 (ISF-BV). Ba é cuspóir CAI 2014-2020 ná cur leis an mbainistíocht éifeachtach ar 
shreabha imirce agus cur chuige comhchoiteann AE a bhaint amach do thearmann 
agus inimirce. Ba é aidhm ISF-BV ná cur le hardleibhéal slándála a áirithiú san Aontas 
agus fós taisteal dlisteanach á éascú, trí leibhéal rialaithe ard agus comhionann ag na 
teorainneacha seachtracha agus próiseáil éifeachtach ar víosaí Schengen. 

7.3. Cuireadh AMIF nua3 agus an Ionstraim um Bainistiú Teorainneacha agus Víosaí 
(BMVI)4 den Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorainneacha (IBMF) in ionad chistí sin 
2014-2020 le haghaidh na gcistí do thréimhse 2021-2027. Is é is cuspóir do AMIF 2021-
2027 ná cur leis an mbainistíocht éifeachtach ar shreabha imirce agus le cur chun 
feidhme, neartú agus forbairt an chomhbheartais maidir le tearmann agus inimirce. Is 
é is cuspóir do BMVI ná tacú le bainistiú comhtháite teorainneacha atá láidir agus 
éifeachtach ag teorainneacha seachtracha an Aontais, lena n-áirithítear ardleibhéal 
slándála agus lena dtugtar coimirce do shaorghluaiseacht daoine i gcríoch an Aontais. 

7.4. Réimse caiteachais eile atá suntasach do Cheannteideal 4 is ea cistiú do 
ghníomhaireachtaí díláraithe5 (EUAA, Frontex, eu-LISA) atá gníomhach i gcur chun 
feidhme phríomhthosaíochtaí AE i réimsí na himirce agus an bhainistithe 
teorainneacha. 

7.5. In CAI 2021-2027, tá Ceannteideal 5 dírithe ar shlándáil agus cosaint. Mar a 
léirítear i bhFíor 7.2, áirítear leis an gcomhchuid “slándáil” cistiú ón gCiste Slándála 
Inmheánaí – An Ionstraim Phóilíneachta do 2014-2020 a thabhairt chun críche, cistiú 
do dhíchoimisiúnú núicléach (Tacaíocht airgeadais ón Aontas chun suiteálacha 

                                                    
1 Rialacháin (AE) Uimh. 516/2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus 

Lánpháirtíocht. 

2 Rialachán (AE) Uimh 515/2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, 
an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do 
víosaí. 

3 Rialacháin (AE) Uimh. 2021/1147 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus 
Lánpháirtíocht. 

4 Rialachán (AE) Uimh 2021/1148 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste um Bainistiú 
Comhtháite Teorainneacha, an Ionstraim le haghaidh Tacaíocht Airgeadais don Bhainistiú 
teorainneacha agus don Bheartas Víosaí. 

5 Tuairiscímid ar leithligh ar na gníomhaireachtaí sin inár dtuarascálacha bliantúla sonracha. 
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núicléacha sa Bhulgáir, sa Liotuáin agus sa tSlóvaic a dhíchoimisiúnú) agus cistiú do thrí 
ghníomhaireacht dhíláraithe AE sa réimse slándála (EMCDDA, Europol, CEPOL)6. 
Áirítear leis an gcomhchuid “cosaint” an Ciste Eorpach Cosanta, a thacaíonn le 
tionscadail chomhoibríocha cosanta ag gach céim den taighde agus forbairt. 

7.6. Tá scóip níos teoranta ag an gCiste Slándála Inmheánaí7 (ISF) do 2021-2027 ná a 
bhí aige roimhe seo (ós rud é go bhfuil na cuspóirí ó ISF-BV 2014-2020 bogtha go 
hionstraim eile), agus tá sé teoranta anois go dtí na haidhmeanna cistithe ó ISF 2014-
2020 – An Ionstraim Phóilíneachta8. Is éard atá i gceist leis seo ná rannchuidiú le 
hardleibhéal slándála san Aontas a áirithiú, go háirithe, tríd an sceimhlitheoireacht, an 
radacú, agus an choireacht thromchúiseach eagraithe agus an chibearchoireacht a 
chosc agus a chomhrac. Is féidir é seo a dhéanamh freisin trí chúnamh a thabhairt 
d’íospartaigh coireanna agus iad a chosaint agus trí ullmhú le haghaidh teagmhas, 
rioscaí agus géarchéimeanna a bhaineann leis an tslándáil, agus trí chosaint a thabhairt 
orthu agus iad a bhainistiú go héifeachtach. Baineann an réimse caiteachais is suntasaí 
in 2021 le tionscadail a chur i gcrích atá fós le críochnú ó CAI 2014-2020. 

7.7. Tá bainistiú an chuid is mó de chistiúchán AMIF agus ISF do 2014-2020 
comhroinnte idir na Ballstáit (nó tíortha comhlachaithe Schengen) agus an Ard-
Stiúrthóireacht um Imirce agus Gnóthaí Baile sa Choimisiún (AS HOME). Faoin socrú 
seo, cuireann Ballstáit cláir náisiúnta ilbhliantúla AMIF agus ISF chun feidhme atá 
formheasta ag an gCoimisiún. 

7.8. In 2021, chuir na Ballstáit dlús lena gcur chun feidhme arís dá gcláir náisiúnta. 
Ina ainneoin sin, tá méideanna suntasacha fós nach bhfuil íoctha amach, agus ós rud é 
go gcaithfidh cistiú do 2014-2020 a bheith caite faoi mhí na Bealtaine 20249, 
d’fhéadfadh sé an brú ar údaráis náisiúnta a mhéadú tuilleadh fós. I bhFíor 7.3, tugtar 
achoimre ar an gcaiteachas atá tuairiscithe ag na Ballstáit don Choimisiún ar mhaithe le 
hathchistiú a fháil ó thús chlárthréimhse 2014-2020. 

                                                    
6 Tuairiscímid ar leithligh ar na gníomhaireachtaí sin inár dtuarascálacha bliantúla sonracha. 

7 Rialachán (AE) 2021/1149 lena mbunaítear an Ciste Slándála Inmheánaí. 

8 Rialachán (AE) Uimh. 513/2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, 
an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar póilíneachta, don choireacht a 
chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime. 

9 Rialachán (AE) 2022/585 lena leagtar síos, mar chuid den Chiste um Thearmann, Imirce 
agus Lánpháirtíocht, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do chomhar 
póilíneachta, don choireacht a chosc agus a chomhrac agus do bhainistíocht géarchéime. 
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Fíor 7.3 – Méadú ar chaiteachas ar chláir náisiúnta AMIF agus ISF arís, 
ach níor úsáideadh cuid mhór den bhuiséad fós 

 
(*) Dearbhaítear caiteachas AMIF/ISF ar leibhéal an Bhallstáit agus déantar é a fhormheas ag an 
gCoimisiún an bhliain tar éis é a thabhú. Ar an gcaoi sin, taispeántar i gcuntais an Choimisiúin do 2021 
caiteachas na mBallstát ó 2020. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin (cláir náisiúnta agus cinntí imréitigh go dtí deireadh 
2021). 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 

7.9. Agus an cur chuige iniúchóireachta agus na modhanna iniúchóireachta atá 
leagtha amach in Iarscríbhinn 1.1 á gcur i bhfeidhm againn, scrúdaíomar an méid seo a 
leanas do na ceannteidil seo de CAI in 2021: 

(a) sampla de 28 n-idirbheart; cé go rannchuidíonn siad sin leis an ráiteas 
dearbhaithe foriomlán, níl siad ionadaíoch ar an gcaiteachas faoi na ceannteidil 
seo de CAI. Dá bhrí sin, níl ar ár gcumas meastachán den ráta earráide a sholáthar 
do na ceannteidil seo. Bhí 14 idirbheart sa sampla faoi bhainistíocht 
chomhroinnte leis na Ballstáit10 (dhá idirbheart in aghaidh an Bhallstáit), sé cinn 
faoi bhainistíocht dhíreach an Choimisiúin (do Cheannteideal 4), agus cúig cinn 

                                                    
10 An Spáinn, an Fhrainc, an Iodáil, an Pholainn agus an tSualainn do Cheannteideal 4; an 

Bhulgáir agus an Liotuáin do Cheannteideal 5. 
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faoina bhainistíocht indíreach (péire do Cheannteideal 4, trí cinn do 
Cheannteideal 5), chomh maith le trí imréiteach airleacan chuig gníomhaireachtaí 
(péire do Cheannteideal 4, ceann amháin do Cheannteideal 5). 

(b) rialtacht na faisnéise a tugadh sa tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí 
(AAR) ó AS HOME, agus a cuireadh san áireamh ina dhiaidh sin sa tuarascáil 
bhliantúil ar bhainistíocht agus ar fheidhmíocht (AMPR) ón gCoimisiún. 

(c) córais roghnaithe, a bhain leo seo a leanas: 

(i) na tuarascálacha bliantúla ar rialú a fuarthas ó thrí údarás iniúchóireachta11 
agus a cuireadh isteach le cuntais bhliantúla 2020 do AMIF agus do ISF; 
rinneamar measúnú féachaint an raibh na tuarascálacha sin ag comhlíonadh 
an rialacháin ábhartha12; 

(ii) obair na n-údarás iniúchóireachta céanna; rinneamar measúnú féachaint an 
raibh a n-iniúchóireachtaí ar chaiteachas agus a nósanna imeachta maidir le 
tuairimí iniúchóireachta iontaofa a chur ar fáil déanta ar bhealach iomchuí. 

  

                                                    
11 An Bhulgáir, Málta, agus an tSualainn. 

12 Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/1291 ón gCoimisiún maidir le hainmniú agus bainistiú agus 
freagrachtaí rialuithe na nÚdarás Freagrach, agus maidir le stádas agus oibleagáidí na 
nÚdarás Iniúchóireachta. 
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Rialtacht na n-idirbheart 
7.10. As na 28 n-idirbheart a scrúdaíodh, rinne earráidí difear do naoi gcinn (32 %) 
acu. Tá sé earráid cainníochtaithe againn a raibh tionchar acu ar na méideanna a 
cuireadh chun dochair do bhuiséad an Aontais. Bhain na hearráidí sin le gan doiciméid 
tacaíochta a bheith ann, caiteachas neamh-incháilithe agus soláthar poiblí. I 
mBosca 7.1, léirítear samplaí de na hearráidí a rinneamar a chainníochtú. 

Bosca 7.1 

Cineálacha feithiclí neamh-incháilithe a éadáil 

Rinneamar iniúchóireacht ar Thionscadal Póilíneachta faoi ISF a bhí faoi 
bhainistíocht chomhroinnte leis an mBulgáir. Chuir roinn aireachta an tionscadal 
chun feidhme agus bhí 18 bhfeithicil eisbhóthair nua i gceist leis. 

Roghnaíomar go randamach sampla de dheich bhfeithicil a ceannaíodh le linn an 
tionscadail le haghaidh seiceálacha mionsonraithe. Fuaireamar nár chomhlíon ach 
cúig cinn de na feithiclí sin an sainmhíniú ar fheithiclí eisbhóthair i 
dTreoir 2007/46/CE. Mheasamar mar sin go raibh 50 % de chostais an tionscadail 
neamh-incháilithe. Chomh maith leis sin, ní raibh an clár úsáide feithiclí 
mionsonraithe go leordhóthanach chun a léiriú gur le haghaidh an tionscadail sin, 
agus lena aghaidh sin amháin, a bhí na feithiclí a ceannaíodh á n-úsáid. 

Neamh-incháilitheacht na gcostas cóiríochta a dearbhaíodh 

Chuir roinn aireachta in Éirinn tionscadal cúnaimh éigeandála AMIF amháin chun 
feidhme a ndearnamar iniúchóireacht air. Is éard a bhí ann ná cóiríocht éigeandála 
(lena n-áirítear béilí) a sholáthar d’iarrthóirí tearmainn. Toisc nach raibh 
acmhainneacht leordhóthanach ag a bpunann chóiríochta chun freastal ar an 
éileamh, bhain údaráis na hÉireann úsáid as glao ar léiriú spéise chun seomraí ag 
óstáin agus tithe aíochta a fháil ar cíos. Sheiceálamar sampla de dheich sonrasc a 
cuireadh san áireamh san éileamh ar chostas. 

Rinneamar iniúchóireacht ar an nós imeachta soláthair as ar tháinig síniú na 
gconarthaí le hóstáin agus tithe aíochta. Ós rud é gur mhainnigh údaráis na 
hÉireann doiciméid agus faisnéis thábhachtach ar leith a bhaineann le soláthar a 
chur ar fáil, ní rabhamar in ann a fhíorú an ndearnadh an próiseas soláthair a 
eagrú i gceart. Fuaireamar freisin nár déileáladh go comhionann leis na tairgeoirí 
(e.g. diúltaíodh do thairiscint amháin toisc nach raibh dóthain seomraí ar fáil ag an 
óstán a bhí i gceist, ach glacadh le tairiscintí ó óstáin eile leis an acmhainneacht 
chéanna nó níos lú ná sin fiú). Dá dheasca sin, níl aon fhianaise againn gur 
bronnadh na conarthaí sin ar bhonn na reachtaíochta soláthair phoiblí is 
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infheidhme. Dá bhrí sin, mheasamar go raibh 100 % den chaiteachas a 
dearbhaíodh neamh-incháilithe do chistiú ón Aontas. 

Thairis sin, ní raibh cuid de na conarthaí a tugadh i gcrích le hóstáin bailí toisc nach 
raibh siad sínithe ag an dá pháirtí agus nár chumhdaigh siad tréimhse na sonrasc a 
sheiceálamar. Ina theannta sin, bhí bonn conarthach in easnamh ar roinnt de na 
suimeanna sna sonraisc. Déanann sé sin difear freisin d’incháilitheacht an 
chaiteachais. 

Ní dhearna údaráis na hÉireann faireachán agus doiciméadú cuí ar úsáid iarbhír na 
cóiríochta éigeandála. Níor thug siad fianaise shásúil gurbh iarrthóirí tearmainn iad 
na daoine a bhí ag fanacht in óstáin. 

Chuir údaráis na hÉireann deimhniú iniúchóireachta isteach a bhí ag gabháil leis an 
éileamh ar chostais, ach ní raibh aon cheann de na hearráidí a bhfuil cur síos 
déanta anseo thuas orthu tuairiscithe ag na hiniúchóirí seachtracha. Níor aimsigh 
AS HOME na hearráidí sin ach an oiread nuair a bhí seiceálacha á ndéanamh aige 
roimh an íocaíocht. 

7.11. Thángamar ar shé chás nár comhlíon forálacha dlíthiúla agus airgeadais (ach 
gan aon tionchar acu ar bhuiséad an Aontais). Bhí baint acu sin, mar shampla, le 
doiciméadacht neamhiomlán a chur isteach i dtacaíocht le héileamh ar chostais agus 
modheolaíocht atá neamh-thrédhearcach go páirteach maidir le costais aonaid 
chaighdeánacha a ríomh mar chuid de rogha chostais shimplithe. 
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Scrúdú ar ghnéithe de na córais 
rialaithe inmheánaigh 

Athbhreithniú ar obair na n-údarás iniúchóireachta i dtaca lena 
dtuarascálacha bliantúla ar rialú agus i dtaca le 
hiniúchóireachtaí ar chaiteachas 

7.12. Rinneamar athbhreithniú ar an obair a rinne trí cinn d’údaráis iniúchóireachta 
nuair a bhí cuntais bhliantúla AMIF/ISF na mBallstát á n-iniúchadh acu (Málta agus an 
tSualainn maidir le AMIF; an Bhulgáir maidir le ISF) nuair a bhí tuarascáil bhliantúil ar 
rialú á cur ar fáil acu don Choimisiún (ACR). Bhí sé mar chuspóir againn measúnú a 
dhéanamh féachaint an raibh na nithe seo a leanas déanta ag na húdaráis sin: 

(a) ar cumhdaíodh gach cineál íocaíochta a rinne na comhlachtaí atá freagrach as na 
cistí a chur chun feidhme; 

(b) ar úsáideadh modheolaíocht samplála iomchuí ina leith; 

(c) an ndearnadh sampláil ar idirbhearta leordhóthanacha chun go bhféadfaí teacht 
ar chonclúidí don phobal ar fad; 

(d) an ríomhadh an ráta earráide i gceart13; agus 

(e) ar cuireadh nósanna imeachta leormhaithe i bhfeidhm chun tuairimí agus 
tuarascálacha iniúchóireachta iontaofa a sholáthar14. 

7.13. Bhí nósanna imeachta mionsonraithe le cáilíocht leordhóthanach chun 
tuairisciú a dhéanamh ar a gcuid oibre sna ACRanna forbartha agus curtha chun 
feidhme ag na húdaráis iniúchóireachta. Shainaithníomar easnaimh ina dtuairisciú 
áfach. Bhí na saincheisteanna sin ar fad sainaitheanta ag an gCoimisiún cheana féin ina 
mheasúnú ar na ACRanna do bhliain airgeadais 2020. Tá ár bhfionnachtana dóibh sin 
curtha i láthair againn i mBosca 7.2. 

                                                    
13 Mar a cheanglaítear le Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/1291 ón gCoimisiún. 

14 I gcomhréir le Príomhcheanglas 14 do chórais bhainistíochta agus rialuithe san Iarscríbhinn 
a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/646 ón gCoimisiún maidir le cur chun 
feidhme an nós imeachta um imréiteach bliantúil cuntas agus cur chun feidhme an 
imréitigh comhréireachta. 
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Bosca 7.2 

Easnaimh i dtuarascálacha bliantúla ar rialú 

Easnaimh Ballstát Tionchar 
féideartha 

Ní úsáidtear aon sampláil randamach 
d’iniúchtaí caiteachais, rud nach bhfuil 
ag comhlíonadh Rialachán Tarmligthe 
(AE) 2018/1291 ón gCoimisiún. 

Málta 

Dearbhú teoranta 
ó obair an údaráis 
iniúchóireachta 

Ní raibh na sonraí 
tuairiscithe 
iontaofa 

Chuir an t-údarás a bhí freagrach as 
cistiú a chur chun feidhme na 
dréachtchuntais isteach chuig an 
údarás iniúchóireachta sular 
chríochnaigh sé a chuid rialuithe féin. 
Dá bhrí sin, ní raibh an pobal 
iniúchóireachta as ar tharraing an t-
údarás iniúchóireachta a shampla 
iniúchóireachta cruinn. 

Málta 

Níor tugadh aon mhíniú ar na 
difríochtaí idir na dréachtchuntais agus 
na cuntais deiridh. 

An tSualainn 

Cur i láthair míchruinn ar an ráta 
earráidí iarmharacha agus tuairim 
iniúchóireachta mícheart ar na cuntais. 

Málta 

Tuairisciú neamhiomlán ar iniúchtaí ar 
chaiteachas a bhaineann le 
híocaíochtaí diúltacha nó íocaíochtaí 
chun airleacain a dearbhaíodh i 
gcuntas ó bhliain roimhe sin a 
imréiteach. 

An Bhulgáir 
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7.14. Roghnaíomar 15 chomhad iniúchóireachta ó na trí údarás iniúchóireachta 
céanna. Bhaineamar úsáid as na comhaid sin chun a sheiceáil go raibh na nósanna 
imeachta arna mbunú ag na húdaráis iniúchóireachta iomchuí agus gur chumhdaigh 
siad an critéir incháilitheachta ar fad a leagadh síos i rialacháin AMIF/ISIF15. Ar an 
iomlán, fuaireamar go raibh cláir iniúchóireachta mionsonraithe ag na húdaráis 
iniúchóireachta agus gur bhain siad úsáid as seicliostaí chun tacú lena gconclúidí. Mar 
sin féin, bhraitheamar freisin na heasnaimh a thugtar anseo thíos i mBosca 7.3. 

Bosca 7.3 

Easnaimh in obair na n-údarás iniúchóireachta 

Easnaimh Ballstát Tionchar féideartha 

Níor seiceáladh an próiseas 
roghnúcháin do thionscadal i 
gceart. 

An tSualainn 
Níor braitheadh 
caiteachas neamh-
incháilithe 

Ní raibh conclúidí na 
hiniúchóireachta 
iontaofa 

Dearbhú teoranta ó 
obair an údaráis 
iniúchóireachta 

Níor seiceáladh na nósanna 
imeachta soláthair i gceart. An Bhulgáir 

Tástáil nach raibh leormhaith ar 
incháilitheacht an chaiteachais. 

An Bhulgáir 

An tSualainn 

Rian iniúchóireachta nach raibh 
leordhóthanach nó doiciméadú lag 
ar obair agus torthaí na 
hiniúchóireachta. 

An Bhulgáir 

An tSualainn 
 

  

                                                    
15 Féach Príomhcheanglas 12 san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme 

(AE) 2017/646 ón gCoimisiún. 
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Tuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí agus comhshocraithe 
rialachais eile 
7.15. Do bhliain airgeadais 2021, rinneamar athbhreithniú ar an AAR ó AS HOME. 
Dhírigh ár n-anailís isteach ar an raibh an fhaisnéis rialtachta ina AAR curtha i láthair ag 
AS HOME i gcomhréir le treoracha an Choimisiúin agus an raibh an fhaisnéis sin 
comhsheasmhach leis an eolas a fuaireamar le linn ár n-iniúchtaí. Ní bhfuaireamar aon 
fhaisnéis a d’fhéadfadh a bheith contrártha dár bhfionnachtana. 

7.16. Rinneamar measúnú ar mheastacháin AS HOME maidir le rioscaí ag tráth na 
híocaíochta agus ag tráth an chlabhsúir. Fuaireamar gur ríomhadh i gcomhréir le 
modheolaíocht inmheánach iad agus gur tuairiscíodh i gceart iad san AMPR. Den 
chaiteachas iomlán in 2021 (€2 511 mhilliún), ba é meastachán AS HOME den mhéid 
iomlán a raibh riosca ag gabháil leis ag tráth na híocaíochta ná €48 milliún (1.91 %), 
agus ba é a mheastachán ar luach na gceartúchán a bheidh ag éirí as a chuid 
seiceálacha sna blianta amach romhainn ná €16 milliún. 

Dhearbhaigh Ard-Stiúrthóir AS HOME go raibh dearbhú réasúnach aici gur úsáideadh 
na hacmhainní atá sannta do na gníomhaíochtaí a bhfuil tuairisc orthu san AAR chun 
na gcríoch atá beartaithe dóibh agus i gcomhréir le prionsabail na bainistíochta fónta – 
ach le roinnt forchoimeádas. De bhrí nach mbaineann ár seiceálacha ar 25 idirbheart 
ach le sciar beag de na hidirbhearta faoi fhreagracht AS HOME, nílimid in ann an 
ráiteas sin a fhíorú bunaithe ar thorthaí ár gcuid oibre iniúchta. 
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Conclúid agus moltaí 

Conclúid 

7.17. Léirigh an scrúdú a rinneamar ar idirbhearta agus ar chórais dhá réimse ina 
bhféadfaí feabhsúchán a dhéanamh (féach míreanna 7.10 agus 7.11). Ní dhearnamar 
iniúchóireacht ar líon idirbheart a bheadh leordhóthanach chun meastachán a 
dhéanamh ar an leibhéal earráide do na ceannteidil seo de CAI (féach mír 7.9). Tá 
torthaí na tástála ar idirbhearta ag rannchuidiú lenár ráiteas dearbhaithe. 

Moltaí 

7.18. In Iarscríbhinn 7.1, tugtar na fionnachtana ónár n-athbhreithniú leantach ar 
na moltaí a thugamar i dTuarascáil bhliantúil 2019 uainn, agus a raibh spriocdháta 
molta againn lena gcur chun feidhme le linn 2021. Fuaireamar go raibh na trí mholadh 
sin curtha chun feidhme ina n-iomláine ag an gCoimisiún: 

(a) Measaimid go bhfuil Moladh 1, go n-eiseoidh an Coimisiún treoraíocht chuig na 
húdaráis iniúchóireachta do AMIF agus ISF maidir leis an gcaoi a ndéantar 
cumhdach iniúchóireachta a ríomh má bhíonn foshampláil in úsáid acu, curtha 
chun feidhme. Bunaímid é sin ar an bhfíoras gur eisigh AS HOME nóta treorach ar 
foshampláil i mí Iúil 2021. 

(b) Measaimid go bhfuil Moladh 2, go gcuirfeadh an Coimisiún i gcuimhne do na 
húdaráis iniúchóireachta do AMIF agus ISF a threoracha a leanúint maidir le 
sampláil agus an ráta earráide a ríomh, curtha chun feidhme. Bunaímid é sin ar an 
bhfíoras go bhfuil treoraíocht samplála agus aiseolas iomchuí agus saincheaptha 
curtha ar fáil ag an gCoimisiún trí na litreacha a sheol sé chuig na húdaráis 
iniúchóireachta i gcomhthéacs imréiteach bliantúil na gcuntas. 

(c) Measaimid go bhfuil Moladh 3, go n-eiseoidh an Coimisiún treoraíocht chuig na 
húdaráis iniúchóireachta do AMIF agus ISF maidir lena nósanna imeachta 
iniúchóireachta, a dtorthaí agus an fhianaise iniúchóireachta a bailíodh a 
dhoiciméadú, curtha chun feidhme acu. Bunaímid é sin ar an bhfíoras gur sheol an 
Coimisiún bróisiúr dar teideal “Páipéar machnaimh maidir le doiciméadacht 
iniúchóireachta – Dea-chleachtais ó agus d’iniúchóirí” chuig na húdaráis 
iniúchóireachta i mí Márta 2011. 
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7.19. Bunaithe ar an athbhreithniú sin agus ar ár bhfionnachtana agus conclúidí do 
2021, molaimid don Choimisiún: 

Moladh 7.1 - Rian iniúchóireachta agus soláthar 

Tuilleadh treoraíochta a thabhairt do thairbhithe de ghníomhaíocht an Aontais agus de 
chúnamh éigeandála, agus d’údaráis na mBallstát atá freagrach as cistiú AS HOME a 
chur chun feidhme, maidir leis an méid seo a leanas a chomhlíonadh: 

(a) na rialacha maidir le doiciméadacht tacaíochta iomchuí a bhailiú, ar 
doiciméadacht í sin is féidir a tháirgeadh i gcás seiceálacha nó iniúchóireachtaí; 

(b) an oibleagáid rialacha náisiúnta maidir le soláthar poiblí a chomhlíonadh nuair a 
bhíonn earraí nó seirbhísí á gceannach acu. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Deireadh 2023 

Moladh 7.2 – Incháilitheacht costas tionscadail do 
ghníomhaíochtaí atá á mbainistiú go díreach ag AS HOME 

Seiceálacha ex ante atá spriocdhírithe níos fearr a dhéanamh ar incháilitheacht an 
chaiteachais, go háirithe i gcás cúnamh éigeandála, agus ag díriú go sonrach ar na 
rioscaí féideartha a bhaineann leis an méid seo a leanas: 

(a) an cineál caiteachais (e.g. soláthar); agus 

(b) an cineál tairbhí (e.g. tairbhithe nach bhfuil mórán taithí nó nach bhfuil aon taithí 
acu ar mhaoiniú ón Aontas). 

Agus é seo á dhéanamh aige, ba cheart don Choimisiún a chur san áireamh go bhfuil 
teorainneacha ag baint le deimhnithe iniúchóireachta a úsáid chun tacú le héilimh ar 
íocaíocht a dhéanann tairbhithe. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Deireadh 2023 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 7.1 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 

Gan iad curtha 
chun feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan dóthain 
fianaise Den chuid 

is mó 

Go 
pointe 
áirithe 

2019 

Molaimid don Choimisiún: 

Moladh 1: Treoraíocht a eisiúint d’údaráis 
iniúchóireachta na mBallstát do AMF agus ISF 
faoin gcaoi le cumhdach iniúchóireachta a ríomh 
má chuireann siad foshampláil i bhfeidhm. Ba 
cheart comhairle a thabhairt chun a áirithiú go 
bhfuil an tsampláil leordhóthanach agus iomchuí 
chun bonn réasúnach a chur ar fáil ionas gur 
féidir leis an iniúchóir teacht ar chonclúidí faoin 
bpobal iniúchóireachta. 

Tráthchlár: le linn 2021 

X      
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 

Gan iad curtha 
chun feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan dóthain 
fianaise Den chuid 

is mó 

Go 
pointe 
áirithe 

Moladh 2: A athdhearbhú d’údaráis 
iniúchóireachta na mBallstát do AMIF agus ISF 
nach mór dóibh treoracha an Choimisiúin a 
leanúint maidir le sampláil agus ríomh an ráta 
earráide. Go sonrach, ba cheart go mbeadh an 
tsampláil randamach, go mbeadh seans ann go 
roghnófaí aon cheann de na haonaid samplála 
sa phobal, agus, i gcás inarb infheidhme, ba 
cheart gach earráid a eachtarshuí don phobal 
ábhartha. 

Tráthchlár: le linn 2021 

X      

Moladh 3: Treoraíocht a eisiúint d’údaráis 
iniúchóireachta na mBallstát do AMF agus ISF 
maidir le doiciméadú a dhéanamh ar chineál, 
uainiú agus fairsinge a nósanna imeachta 
iniúchóireachta, ar a dtorthaí, agus ar an 
bhfianaise iniúchóireachta a bhailítear, agus go 
ndéanfaí é sin ar bhealach leordhóthanach agus 
iomchuí. 

Tráthchlár: le linn 2021 

X      

Foinse: CIE. 
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Caibidil 8 

An Chomharsanacht agus an Domhan 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 8.1.-8.7. 
Tuairisc ghearr 8.2.-8.6. 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 8.7. 

Rialtacht na n-idirbheart 8.8.-8.14. 

Tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí 
agus comhshocraithe rialachais eile 8.15.-8.26. 
AAR ó AS ECHO 8.15.-8.19. 

Staidéar RER 2021 ó AS NEAR 8.20.-8.25. 

AAR ó AS INTPA 8.26. 

Conclúid agus moltaí 8.27.-8.33. 
Conclúid 8.27. 

Moltaí 8.28.-8.33. 

Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 8.1 – Íocaíochtaí de réir toscaireachta do 
AS NEAR agus AS INTPA 

Iarscríbhinn 8.2 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo 
maidir le “An chomharsanacht agus an domhan” 
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Réamhrá 
8.1. Sa chaibidil seo, cuirtear i láthair ár gcuid fionnachtana do cheannteideal 6 den 
Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) – “An Chomharsanacht agus an Domhan”. Tugtar 
forléargas i bhFíor 8.1 ar na príomhghníomhaíochtaí agus ar an gcaiteachas faoin 
gceannteideal sin in 2021. 

Fíor 8.1 – Íocaíochtaí agus an pobal iniúchóireachta 

 
(*) I gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe atá ar idirbhearta bunúsacha (le haghaidh mionsonraí 
féach Iarscríbhinn 1.1, mír 12). 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh. 

Pobal iniúchóireachta 2021 i gcomparáid le híocaíochtaí

Íocaíochtaí réamh-mhaoinithe (*): 8.1

Íocaíochtaí 2021 – iomlán €10.9 billiún

Pobal iniúchóireachta 2021 – iomlán €10.0 billiún

Íocaíochtaí eatramhacha / deiridh: 2.8

Íocaíochtaí eatramhacha / deiridh:  2.8

Comharsanacht, Forbairt agus Comhar 
Idirnáisiúnta – An Eoraip Dhomhanda 

(NDICI-An Eoraip Dhomhanda):
5.8 (53.0 %) 

Miondealú ar íocaíochtaí 2021 de réir cistí

An Chomharsanacht agus an Domhan
€10.9 billiún (6.0 % de chaiteachas buiséid AE)

Cabhair dhaonnúil (HUMA): 2.4 (22.4 %)

Cúnamh Réamhaontachais (IPA):  2.2 (20.0 %)

Gníomhaíochtaí agus cláir eile: 0.5 (4.6 %)

(billiún euro)

Imréiteach an réamh-mhaoinithe (lena n-áirítear eisíocaíochtaí cistí 
iontaobhais) (*): 7.2
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Tuairisc ghearr 

8.2. Tá an réimse caiteachais comhdhéanta de roinnt ionstraimí cistiúcháin, go 
sonrach an ionstraim nua dar teideal “An Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus 
Comhar Idirnáisiúnta – An Eoraip Dhomhanda” (NDICI-An Eoraip Dhomhanda)1 agus an 
Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais. Clúdaíonn sé freisin an buiséad do chabhair 
dhaonnúil. 

8.3. Is é cuspóir ginearálta NDICI-An Eoraip Dhomhanda ná seasamh le luachanna, 
prionsabail agus leasanna bunúsacha an Aontais ar fud an domhain, agus iad a chur 
chun cinn, agus cuidiú le hiltaobhachas agus comhpháirtíochtaí níos láidre a chur chun 
cinn le tíortha lasmuigh den Aontas. Tá dhá mhór-athrú ann, i gcomparáid le CAI 2014-
2020, ó thaobh an chaoi a ndéanann an tAontas maoiniú ar ghníomhaíocht 
sheachtrach (beartas eachtrach): 

(a) tá comhar le tíortha comhpháirtíochta san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan 
Ciúin, a bhíodh á mhaoiniú roimhe seo ag na Cistí Eorpacha Forbraíochta, tugtha 
isteach anois faoi bhuiséad ginearálta an Aontais; 

(b) tá an comhar sin á mhaoiniú anois faoin ionstraim chéanna le beartas 
comharsanachta an Aontais, cé go bhfuil gnéithe sonracha den dá chineál 
tacaíochta coinnithe i gcónaí. 

8.4. Is é an príomhchuspóir atá leis an Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais ná 
tacú le tíortha tairbhiúla ó thaobh athchóirithe a ghlacadh agus a chur chun feidhme, 
ar athchóirithe iad sin atá orthu a dhéanamh ionas go mbeidh siad ailínithe le 
luachanna an Aontais d’fhonn go bhféadfaidh siad teacht isteach san Aontas, agus ar 
an gcaoi sin go rannchuidítear lena gcobhsaíocht, lena slándáil agus lena rathúnas. 

8.5. Is iad seo a leanas na príomh-ardstiúrthóireachtaí agus seirbhísí atá bainteach 
le gníomhaíocht sheachtrach an Aontais a chur chun feidhme: an Ardstiúrthóireacht 
um Beartas Comharsanachta na hEorpa agus Caibidlíocht maidir le Méadú (AS NEAR), 
an Ardstiúrthóireacht um Chomhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta (AS INTPA), an 
Ardstiúrthóireacht um Oibríochtaí Eorpacha um Chabhair Dhaonnúil agus um Chosaint 
Shibhialta (AS ECHO) agus an tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh (FPI). 

                                                      
1 Rialachán (AE) 2021/947 lena mbunaítear an Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus 

Comhar Idirnáisiúnta - An Eoraip Dhomhanda. 
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8.6. In 2021, is é €10.9 billiún (íocaíochtaí deiridh, lena n-áirítear ioncam sannta) a 
bhí sna híocaíochtaí do “An Chomharsanacht agus an Domhan” agus íocadh amach é 
sin trí leas a bhaint as roinnt ionstraimí éagsúla (féach Fíor 8.1) agus as modhanna 
seachadta amhail conarthaí oibreacha/soláthair/seirbhíse, deontais, iasachtaí 
speisialta, ráthaíochtaí iasachta agus cúnamh airgeadais, tacaíocht bhuiséid agus 
foirmeacha spriocdhírithe eile de chúnamh buiséadach in os cionn 150 tír (féach 
Iarscríbhinn 8.1). 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 

8.7. Agus an cur chuige iniúchóireachta agus na modhanna iniúchóireachta atá 
leagtha amach in Iarscríbhinn 1.1 á gcur i bhfeidhm againn, scrúdaíomar an méid seo a 
leanas don cheannteideal seo de CAI in 2021: 

(a) sampla de 67 n-idirbheart; cé go rannchuidíonn siad sin lenár ráiteas dearbhaithe 
foriomlán, fós níl siad ionadaíoch ar an gcaiteachas faoin gceannteideal seo de 
CAI. Dá bhrí sin, níl ar ár gcumas meastachán den ráta earráide a sholáthar don 
cheannteideal seo. Maidir leis na hidirbhearta inár sampla, bhain 37 le AS NEAR, 
14 le AS INTPA, 12 le AS ECHO agus ceithre cinn le FPI. 

(b) rialtacht na faisnéise a tugadh sa tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí 
(AAR) ó AS ECHO, agus ansin chuireamar san áireamh an tuarascáil bhliantúil ar 
bhainistíocht agus ar fheidhmíocht (AMPR) an Choimisiúin Eorpaigh.  
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Rialtacht na n-idirbheart 
8.8. As na 67 n-idirbheart a scrúdaíodh, rinne earráidí difear do 32 (48 %) acu. In 
ainneoin a theoranta a bhí méid an tsampla, dheimhnigh torthaí ár n-iniúchta go bhfuil 
an riosca earráide sa cheannteideal seo de CAI ard. Tá 24 earráid cainníochtaithe 
againn a raibh tionchar acu ar na méideanna a cuireadh chun dochair do bhuiséad an 
Aontais. Seo a leanas iad na catagóirí earráide ba choitianta le haghaidh “An 
Chomharsanacht agus an Domhan”: caiteachas nár tabhaíodh, costais neamh-
incháilithe, gan doiciméid tacaíochta a bheith ann, agus earráidí sa soláthar poiblí. I 
mBosca 8.1, léirítear samplaí de na hearráidí a rinneamar a chainníochtú. 

Bosca 8.1 

Cuid den chaiteachas nár tabhaíodh 

AS NEAR 

Rinneamar iniúchóireacht ar chaiteachas a éilíodh faoi chomhaontú 
ranníocaíochta ag eagraíocht idirnáisiúnta a bhí tiomanta do chomhionannas 
inscne agus do chumhachtú na mban le haghaidh gníomhaíocht a raibh sé mar 
aidhm léi dúshlán a thabhairt do steiréitíopaí inscne i dtíortha i gComhpháirtíocht 
an Oirthir (an Airméin, an Asarbaiseáin, an Bhealarúis, an tSeoirsia, an Mholdóiv 
agus an Úcráin). De réir an chomhaontaithe ranníocaíochta, is é €7.9 milliún a bhí i 
gcostas iomlán measta na gníomhaíochta – le ranníocaíocht ón Aontas suas le 
€7 milliún i gceist leis sin. 

Do na chéad 12 mhí den tréimhse cur chun feidhme trí bliana, thuairiscigh an 
tairbhí go raibh €2.2 milliún de chaiteachas tabhaithe i gceist – mar a bhí an 
Coimisiún ag dréim leis. Scrúdaíomar na doiciméid tacaíochta agus fuaireamar 
nach raibh ach €1.2 milliún sa chaiteachas incháilithe. Bhí an eagraíocht 
idirnáisiúnta tar éis €977,434 a thuairisciú go mícheart mar chaiteachas tabhaithe. 
Cé go raibh an méid sin i gceist lena cuid gealltanas, ní raibh sé caite go hiarbhír 
fós aici. Bhí an Coimisiún dá bhrí sin tar éis 44 % den mhéid faoi iniúchóireacht a 
imréiteach go mícheart. 

Mainneachtain thromchúiseach i ndéanamh de réir na rialacha 
soláthair 

AS INTPA 

Rinneamar iniúchóireacht ar shonrasc de €823,066 a bhí eisithe ag an 
gconraitheoir faoi chonradh seirbhíse arbh fhiú €3.8 milliún é agus a tugadh i 
gcrích in 2017 le haghaidh saoráid tacaíochta do théarnamh agus atógáil. Ba é 
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cuspóir an chonartha seo ná saineolas teicniúil faoi threallús éilimh don atógáil a 
thabhairt don rialtas i ndiaidh tubaiste nádúrtha sa tír a bhí i gceist. 

Rinne an Coimisiún an conradh a dhámhachtain trí bhíthin nós imeachta lena 
ngabhann idirbheartaíocht, tar éis dó cuireadh a thabhairt d’ocht gcuideachta 
tairiscintí a chur isteach. Bhí seacht gcinn de na cuideachtaí sin liostaithe mar 
sholáthróirí seirbhíse féideartha faoi chreatchonradh a bhí ann roimhe sin. Iarradh 
ar an ochtú cuideachta (an tairgeoir rathúil) a tairiscint siúd a chur isteach tar éis 
di dul i dteagmháil leis an toscaireacht AE sa tír sin á chur in iúl di go raibh spéis 
aici sa togra go gairid tar éis an nós imeachta soláthair a bheith tosaithe. Ní 
dhearnadh measúnú roimh ré don nós imeachta seo ar acmhainneacht na 
gcuideachtaí ar tugadh cuireadh dóibh tairiscintí a chur isteach. 

D’iarr an coiste meastóireachta ar na trí thairgeoir a bhí ag comhlíonadh na 
gcoinníollacha teicniúla teacht chuig agallaimh, cé go raibh sé sonraithe go soiléir i 
ndoiciméadacht na tairisceana nach raibh agallaimh den sórt sin beartaithe. Is é an 
toradh a bhí ar na hagallaimh nár gur méadaíodh scór teicniúil an tairgeora ó 
82 phointe go dtí 86 bpointe, cé nár tháinig athrú ar bith ar scóir na n-iomaitheoirí 
eile. Gan an méadú sin, bheadh scór foriomlán níos airde faighte ag duine de na 
hiomaitheoirí sin agus dhéanfaí an conradh a dhámhachtain air. 

Dá réir sin, rinneadh an conradh a dhámhachtain ar chuideachta nach raibh a 
hacmhainneacht measúnaithe roimh ré agus a raibh a scór teicniúil athraithe tar 
éis agallaimh nach raibh ceaptha a bheith sa nós imeachta. Measaimid dá bhrí sin 
go raibh forthoradh an nós imeachta soláthair sin mícheart. 

8.9. D’aimsíomar freisin 12 chás de neamhchomhlíonadh forálacha dlíthiúla agus 
airgeadais. Ní raibh tionchar acu sin ar bhuiséad an Aontais, ach nuair nach leantar na 
rialacha is féidir an bonn a bhaint de bhainistiú fónta airgeadais agus d'fhéadfadh sé 
sin costais a fhágáil neamh-incháilithe. Bhain na cásanna de neamh-chomhlíonadh le 
roghnú tionscadal agus cur i bhfeidhm na rialacha soláthair, cur isteach na ndoiciméad 
chun tacaíocht a thabhairt d’éilimh ar chostais, agus nascadh na gcostas arna dtabhú 
leis na línte buiséadacha iomchuí. 

8.10. Shainaithníomar dhá réimse caiteachais ar lú claonadh chun earráide a bhí 
iontu mar gheall ar choinníollacha sonracha íocaíochta. Is iad na réimsí sin ná 
(i) tacaíocht bhuiséid (féach mír 8.11) agus (ii) tionscadail arna gcur chun feidhme ag 
eagraíochtaí idirnáisiúnta agus atá faoi réir “cur chuige barúlach” (féach mír 8.12). In 
2021, rinneamar iniúchóireacht ar thrí idirbheart de thacaíocht bhuiséid agus 
22 thionscadal a bhí á bhainistiú ag eagraíochtaí idirnáisiúnta, lena n-áirítear cúig 
idirbheart a raibh “cur chuige bharúlach” i gceist leo. 
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8.11. Is éard is tacaíocht bhuiséid ann ná ranníocaíocht le buiséad ginearálta stáit 
nó lena bhuiséad le haghaidh beartas nó cuspóir ar leith. Is é €0.8 billiún an méid a bhí 
i gceist le híocaíochtaí don tacaíocht bhuiséid a maoiníodh as buiséad ginearálta an 
Aontais in 2021. Scrúdaíomar ar chomhlíon an Coimisiún na coinníollacha lena 
rialaítear íocaíochtaí do thacaíocht bhuiséid le tíortha comhpháirteacha agus an raibh 
sé fíoraithe aige gur chomhlíon na tíortha sin na coinníollacha incháilitheachta (amhail 
feabhsúchán sásúil ar bhainistiú airgeadais san earnáil phoiblí). Ní féidir lenár n-
iniúchadh an rud a tharlaíonn tar éis don chúnamh a bheith íoctha ag an gCoimisiún 
leis an tír is faighteoir a chlúdach, mar go ndéantar na cistí sin a chumasc le 
hacmhainní buiséid na tíre féin2. Léiríonn Bosca 8.2 sampla d’fhionnachtain a bhain le 
hoibríocht tacaíochta buiséid nach raibh sé indéanta a shuíomh cá mhéad go díreach a 
bhí neamh-incháilithe. 

                                                      
2 Tá roinnt tuarascálacha speisialta foilsithe againn ina mbreithnítear éifeachtacht agus 

éifeachtúlacht na tacaíochta buiséid, agus ar an gceann deiridh díobh sin tá Tuarascáil 
speisialta 09/2019: “Tacaíocht AE do Mharacó – Torthaí teoranta go dtí seo” agus Tuarascáil 
speisialta 25/2019: “Cáilíocht na sonraí i dtacaíocht bhuiséid – Laigí i roinnt táscairí agus i 
bhfíorú na híocaíochta le haghaidh tráinsí athraitheacha”. 
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Bosca 8.2 

Tá coinníollacha doiléire ann d’aistrithe bainc maidir le 
tráthchodanna na tacaíochta buiséid 

AS INTPA 

Rinneamar iniúchóireacht ar thráthchuid tacaíochta buiséid de €2.9 milliún a bhain 
le hathchóiriú ar bheartas náisiúnta tíre is tairbhí chun cabhrú le grúpaí áirithe 
daoine ath-imeascadh sa tsochaí agus poist a fháil. 

Foráiltear i gcomhaontú maoinithe an Aontais le rialtas na tíre is tairbhí sin go 
gcaithfidh comhshó na gcistí ó euro go dtí an t-airgeadra áitiúil tarlú ar an dáta a 
ndéantar iad a chreidiúnú chuig an lárchuntas bainc ábhartha, gan a shonrú cad a 
chiallaíonn “cuntas ábhartha”. 

Ar iarraidh ón rialtas, d’aistrigh an Coimisiún na cistí in euro go dtí cuntas bainc 
tráchtála san Eoraip. Níor thaispeáin an ráiteas bainc ach aistriú inmheánach san 
airgeadra áitiúil ó lárchuntas bainc amháin go dtí ceann eile níos mó ná deich lá 
ina dhiaidh sin. Is é an ráta malairte a úsáideadh chun an tsuim in euro a 
chomhshó go dtí an t-airgeadra áitiúil ná an ceann a bhí i bhfeidhm ar an dáta a 
ndearnadh na cistí a chreidiúnú go dtí an cuntas san Eoraip. Sna 10 lá sin, bhí 
díluacháil déanta ar an airgeadra áitiúil. 

Ghlac an Coimisiún leis an oibríocht sin, in ainneoin go raibh moill ar na cistí a 
chreidiúnú go dtí banc ceannais na tíre is tairbhí. 

Mar gheall ar an easpa soiléireachta faoi cé acu cuntas ab ea an cuntas ‘ábhartha’ 
agus gan aon fhianaise a bheith ann faoin uair a rinneadh na cistí a chreidiúnú go 
hiarbhír chuig an gcuntas sin, nílimid in ann a shuíomh cad é an tionchar airgeadais 
go beacht a bhí ag an earráid. 

8.12. Faoin “gcur chuige barúlach”, nuair a dhéantar ranníocaíochtaí ón gCoimisiún 
chuig tionscadail ildeontóra a thiomsú le ranníocaíochtaí ó dheontóirí eile agus gan iad 
curtha i leataobh le haghaidh míreanna caiteachais sonracha agus inaitheanta, 
déanann an Coimisiún talamh slán de go bhfuil an caiteachas ag comhlíonadh rialacha 
incháilitheachta an Aontais ar choinníoll go ndéantar caiteachas incháilithe atá 
leordhóthanach chun ranníocaíocht an Aontais a chlúdach a áireamh sa mhéid iomlán 
atá tiomsaithe. Chuireamar an cur chuige sin san áireamh inár dtástáil shubstainteach. 
In 2021, is é €3.6 billiún a bhí sna híocaíochtaí le heagraíochtaí idirnáisiúnta as buiséad 
ginearálta an Aontais. Ní féidir linn a rá cén cion den mhéid sin a bhfuil an “cur chuige 
barúlach” le cur i bhfeidhm ina leith, mar nach ndéanann an Coimisiún faireachán air 
sin go leithligh. D’aimsíomar earráid neamh-inchainníochtaithe amháin sa réimse sin. 
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8.13. Ag scrúdú rialtacht na n-idirbheart dúinn, thugamar faoi deara go raibh 
samplaí de rialuithe éifeachtacha ann. Tá sampla amháin díobh sin curtha i láthair 
againn i mBosca 8.3. 

Bosca 8.3 

Caiteachas neamh-incháilithe a sainaithníodh i dtuarascáil fíorúcháin 

AS NEAR 

Trí chonradh deontais, rinne an Coimisiún maoiniú ar bheart a raibh buiséad de 
€400 milliún ag gabháil leis chun rochtain ar an gcóras oideachais náisiúnta a 
thabhairt do leanaí imirceacha ina dtír óstach. 

San iniúchadh a rinneamar ar an gcaiteachas a éilíodh faoin gconradh deontais sin, 
fuarthas go raibh an Coimisiún tar éis diúltú, le ceart, do shuim de €306,873 tar éis 
dó fíorú a dhéanamh ar an gcaiteachas. Bhain an caiteachas neamh-incháilithe, go 
sonrach, le nós imeachta soláthair mícheart a úsáid chun feithiclí a cheannach. 

8.14. Mar a tharla i mblianta roimhe sin, níor thug cuid de na heagraíochtaí 
idirnáisiúnta ach rochtain theoranta ar dhoiciméid (e.g. i bhformáid inléite amháin), 
rud a chiallaíonn nach féidir linn cóipeanna a dhéanamh díobh. Chuir na 
saincheisteanna sin bac ar phleanáil agus forghníomhú ár n-iniúchta agus chruthaigh sé 
moilleanna don fhoireann iniúchóireachta ó thaobh na doiciméid a iarradh a fháil agus 
ó thaobh deis a bheith aici a cuid oibre a dhéanamh. Rinneamar moltaí gaolmhara inár 
dtuarascálacha bliantúla do 2018 agus 2020. Cé go bhfuil dlús curtha ag an gCoimisiún 
lena chumarsáid le heagraíochtaí idirnáisiúnta, tá deacrachtaí i gcónaí againn an 
doiciméadacht a iarrann muid a fháil.   
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Tuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí agus comhshocraithe 
rialachais eile 

AAR ó AS ECHO 

8.15. Do bhliain airgeadais 2021, rinneamar athbhreithniú ar AAR na 
hArdstiúrthóireachta um Oibríochtaí Eorpacha um Chabhair Dhaonnúil agus um 
Chosaint Shibhialta (AS ECHO). Dhírigh ár n-anailís isteach ar an raibh an fhaisnéis 
rialtachta ina AAR curtha i láthair ag AS ECHO i gcomhréir le treoracha an Choimisiúin 
agus an raibh sé comhleanúnach ó thaobh chur i bhfeidhm na modheolaíochta chun 
meastachán a dhéanamh i dtaobh ceartúcháin agus gnóthachain sa todhchaí. 

8.16. Maidir leis an gcaiteachas iomlán ar glacadh leis in 2021 (€3 092 milliún), ba é 
sin an méid ab airde riamh do AS ECHO. Den mhéid sin, ba é meastachán AS ECHO den 
mhéid iomlán a raibh riosca ag gabháil leis ag tráth na híocaíochta ná €15.8 milliún 
(0.51 %), agus ba é a mheastachán ar luach na gceartúchán a bheidh ag éirí as a chuid 
seiceálacha sna blianta amach romhainn ná €11.8 milliún (74.7 % den mhéid iomlán 
lena ngabhann riosca; tugtar an “acmhainneacht cheartaitheach” ar an sciar sin.) 

8.17. Seo é an luach is airde riamh atá tuairiscithe ag AS ECHO maidir le 
meastachán ar cheartúcháin don todhchaí, i ndearbhthéarmaí agus i dtéarmaí na 
hacmhainneachta ceartaithí araon. Tá a acmhainneacht cheartaitheach méadaithe 
gach bliain ó 2016, nuair a bhí sé ag 33.5 %. Tá acmhainneacht cheartaitheach AS ECHO 
do 2021 ard freisin i gcomparáid le hardstiúrthóireachtaí eile i réimse an chaidrimh 
sheachtraigh (mar shampla, 14.4 % do AS NEAR, 17.1 % do AS INTPA agus 37.3 % do 
FPI). 

8.18. Bunaithe ar an meastachán íseal don ráta earráidí iarmharacha, dhearbhaigh 
Ardstiúrthóir AS ECHO go raibh neamhchosaint airgeadais na hardstiúrthóireachta faoi 
bhun na tairsí ábharthachta de 2 %. De bhrí nach mbaineann ár seiceálacha ach le sciar 
beag de na hidirbhearta faoi fhreagracht AS ECHO, nílimid in ann an ráiteas sin a fhíorú 
bunaithe ar thorthaí ár gcuid oibre. 
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8.19. Tá paindéim COVID 19 agus géarchéimeanna polaitiúla tar éis riosca a 
chruthú ó thaobh cabhair dhaonnúil a sheachadadh, mar go bhfuil srian nó cosc curtha 
acu ar rochtain chuig daoine a bhfuil géarchéim dhaonnúil ag cur isteach orthu. Ní hé 
amháin go mbaineann an riosca seo le measúnuithe ar riachtanais dhaonnúla, ach 
baineann sé freisin le seachadadh na cabhrach féin chomh maith leis na rialuithe 
gaolmhara. Measann AS ECHO go bhfuil bearta chun rioscaí den sórt sin a mhaolú ina 
gcuid de na nósanna imeachta agus beartais le haghaidh cabhair dhaonnúil. 

Staidéar RER 2021 ó AS NEAR 

8.20. In 2021, rinne conraitheoir seachtrach an seachtú staidéar ar an ráta earráidí 
iarmharacha (RER) thar ceann AS NEAR. Ba é cuspóir an staidéir sin ná meastachán a 
dhéanamh ar ráta na n-earráidí sin nach raibh braite ag seiceálacha bainistíochta 
AS NEAR ar mhaithe le hearráidí den sórt sin a chosc, a bhrath agus a cheartú ar fud a 
réimse freagrachtaí go léir, chun go bhféadfaí teacht ar chonclúid i dtaobh éifeachtacht 
na seiceálacha sin. Is gné thábhachtach é de ráiteas dearbaithe an Ardstiúrthóra, agus 
tá sé mar fhothú d’fhaisnéis rialtachta maidir le gníomhaíocht sheachtrach a fhoilsítear 
san AMPR. 

8.21. Rinne AS NEAR torthaí staidéar RER 2021 a chur i láthair ina AAR. Is é 1.05 % 
a bhí in RER foriomlán measta don ardstiúrthóireacht (dá dtagraítear mar “an ráta 
earráide uilíoch (díorthaithe ón Ardstiúrthóireacht)” in AAR), céatadán atá níos ísle ná 
an tairseach ábharthachta de 2 % atá socraithe ag an gCoimisiún. Tá an príomhráta 
agus an ráta le haghaidh “bainistíocht indíreach ag tíortha is tairbhithe” (IMBC) ag 
gabháil leis an ráta seo. Bhí an sampla RER a bhí ag freagairt dó sin comhdhéanta de 
266 idirbheart a rinneadh faoi chonarthaí a dúnadh i rith na tréimhse tagartha (Meán 
Fómhair 2020 go Lúnasa 2021). Is é 1.36 % a bhí in RER 2020. Rinne AS NEAR 
meastachán ar ráta earráidí iarmharacha a ríomh freisin do dheontais faoi 
bhainistíocht dhíreach (an “ráta earráidí iarmharacha i gcás deontas”). Mar sin féin, níl 
an ráta seo san áireamh i ríomh iomlán RER an na hArdstiúrthóireachta. 

8.22. Ní luaiteachas dearbhaithe ná iniúchadh atá sa staidéar RER. Tá sé bunaithe 
ar mhodheolaíocht RER atá curtha ar fáil ag AS NEAR. I dtuarascálacha bliantúla roimhe 
seo uainn3, thugamar tuairisc cheana ar na teorainneacha atá leis na staidéir agus go 
bhféadfaidís rannchuidiú le gannmheastachán ar RER. 

                                                      
3 Tuarascáil bhliantúil 2017, Tuarascáil bhliantúil 2018, Tuarascáil bhliantúil 2019 agus 

Tuarascáil bhliantúil 2020. 
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8.23. Faoi rialacha RER, eisiatar catagóirí áirithe conarthaí, lena n-áirítear 
‘seanchonarthaí’ agus conarthaí deontais téamacha AS NEAR. Is iad na seanchonarthaí 
ná na conarthaí sin nach raibh aon ghníomhaíocht oibríochtúil ná rialaithe á ndéanamh 
fúthu le cúig bliana anuas, nó atá díomhaoin le níos mó ná hocht mbliana. Sa phobal do 
phróiseas RER 2021, bhí seanchonarthaí a dúnadh i rith na tréimhse tagartha le luach 
iomlán de €389 milliún eisiata. Ní fhéadfaí sampláil a dhéanamh ar na conarthaí sin 
chun críche athbhreithnithe i bpróisis RER roimhe seo, agus ní bheidh siad faoi réir aon 
athbhreithniú amach anseo. 

8.24. Rinneadh conarthaí deontais téamacha AS NEAR arbh fhiú €50 milliún iad a 
eisiamh freisin as pobal samplála RER do “ráta earráide uilíoch (díorthaithe ón 
Ardstiúrthóireacht)”. Deir rialacha RER gur le AS INTPA a luíonn an fhreagracht do na 
conarthaí sin, cé nach bhfuil siad clúdaithe ag staidéar RER na hardstiúrthóireachta sin. 

8.25. Ag €439 milliún, b’ionann an dá chineál conarthaí eisiata sin, á dtógáil in 
éineacht, agus thart ar 20 % de phunann conarthaí dúnta AS NEAR ar fiú €2.27 billiún í. 
Is sciar suntasach é sin le heisiamh go buan as aon athbhreithniú RER, go háirithe nuair 
a smaoinítear air go bhfuil luach thart ar €1.7 billiún ag gabháil le pobal samplála 
críochnaitheach RER an ‘ráta earráide uilíoch (díorthaithe ón Ardstiúrthóireacht)’, agus 
go bhféadfadh sé go mbeadh earráidí fágtha gan brath mar gheall air sin. Is teorannú 
nach bhfuil foilsithe in AAR 2021 ag AS NEAR atá in eisiamh na gconarthaí sin. 

AAR ó AS INTPA 

8.26. Tá an obair a rinneadh ar AAR 2021 ó AS INTPA curtha i láthair go mion inár 
dtuarascáil bhliantúil maidir leis an 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta. In 
2019, dhún an Coimisiún na hidirbhearta a bhí fós amuigh do na thionscadail faoin 
8ú CEF. Tá gach iarmhéid agus saoradh ó ghealltanas aistrithe go dtí an 9ú CEF. In 2021, 
d’fhógair sé dúnadh airgeadais agus feidhmíochta an 8ú CEF. Tá gach ceann de 
ghníomhaíochtaí an 8ú CEF tugtha chun críche, tá gach seiceáil agus rialú déanta, agus 
tá gach conradh agus cinneadh airgeadais dúnta i gcuntais CEF 2021.  
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Conclúid agus moltaí 

Conclúid 

8.27. Thug ár scrúdú ar idirbhearta agus córais chun suntais go bhfuil trí réimse 
ann a bhféadfaí feabhas a chur orthu. Cé nach ndearnamar iniúchóireacht ar líon 
idirbheart a bheadh leordhóthanach chun meastachán a dhéanamh ar an leibhéal 
earráide don cheannteideal seo de CAI (féach mír 8.7), deimhníonn torthaí an iniúchta 
gur réimse ard-riosca atá anseo. Tá torthaí na tástála ar idirbhearta ag rannchuidiú 
lenár ráiteas dearbhaithe. 

Moltaí 

8.28. Taispeánann Iarscríbhinn 8.2 fionnachtana ár n-athbhreithnithe leantaigh ar 
na trí mholadh a rinneamar i dTuarascáil bhliantúil 2018 uainn. Bhí péire de na moltaí 
sin curtha chun feidhme go hiomlán ag an gCoimisiún, cé go bhfuil an ceann eile curtha 
chun feidhme go pointe áirithe. 

8.29. Measaimid go bhfuil moladh 2 curtha chun feidhme, i.e. go ndéanfadh an 
Coimisiún modheolaíocht RER atá ag AS NEAR a oiriúnú chun teorainn a chur le bheith 
ag brath go hiomlán ar chinntí agus go ndéanfadh sé faireachán go dlúth ar a chur chun 
feidhme. Bunaímid an bharúil sin ar an bhfíoras go bhfuil a threoirleabhar RER do 2020 
nuashonraithe ag an gCoimisiún. 

8.30. Measaimid freisin go bhfuil moladh 3 curtha chun feidhme i.e. go ndéanfadh 
an Coimisiún athbhreithniú ar an gcaoi a ndéanann AS ECHO acmhainneacht 
cheartaitheach 2019 a ríomh trí ghnóthachain de réamh-mhaoiniú nach bhfuil caite a 
eisiamh. Bunaímid an bharúil sin ar an bhfíoras go bhfuil nuashonrú déanta ag an 
gCoimisiún ar na treoirlínte is infheidhme agus go ndearna sé treoracha breise maidir 
le rialú cáilíochta a eisiúint idir 2018 agus 2020. 

8.31. Rinneamar athbhreithniú freisin ar mholtaí as Tuarascálacha bliantúla 2019 
agus 2020 uainn, a mhol go ndéanfaí gníomhaíocht láithreach nó a raibh cur chun 
feidhme ina leith molta againn a dhéanamh i rith 2021. 
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8.32. Measaimid nach bhfuil moladh 2 ó Thuarascáil bhliantúil 2020 uainn curtha 
chun feidhme, i.e. go ndéanfadh AS ECHO nós imeachta a leagan síos chun a áirithiú go 
mbunaíonn eagraíochtaí comhpháirteacha a leithdháileadh de chostais chomhroinnte 
ar an gcaiteachas a thabhaítear go hiarbhír. Bunaímid an bharúil sin ar an bhfíoras go 
bhfuil measúnú ex ante déanta ag AS ECHO a bhí ar eagraíochtaí neamhrialtasacha a 
phasáil sula ndéantar iad a dheimhniú mar chomhpháirtithe i réimse na cabhrach 
daonnúla de chuid an Choimisiúin le haghaidh thréimhse 2021-2027. Áirítear sa 
mheasúnú sin seiceálacha lena áirithiú gur costais incháilithe atá tabhaithe go hiarbhír 
atá le cur chun dochair dá dtionscadal, agus iad sin amháin, a fhéadfar a chur ar 
chórais leithdháilte costas na gcomhpháirtithe. Sa bhreis air sin, tá treoraíocht foilsithe 
ag AS ECHO maidir le hincháilitheacht costas agus tá cinneadh eisithe aige a 
cheadaíonn úsáid a bhaint as costais aonaid le haghaidh daoine den fhoireann agus le 
haghaigh oifigí allamuigh. 

8.33. Bunaithe ar an athbhreithniú sin agus ar ár bhfionnachtana agus conclúidí do 
2021, (féach Bosca 8.1, Bosca 8.2 agus mír 8.25) molaimid don Choimisiún: 

Moladh 8.1 – Costais nach bhfuil tabhaithe roimh an íocaíocht 
nó an imréiteach a asbhaint 

Bearta iomchuí a ghlacadh atá dírithe ar a áirithiú go ndéantar aon ghealltanas nó 
réamhíocaíocht arna n-éileamh ag tairbhithe mar chostais tabhaithe a asbhaint sula 
ndéantar íocaíochtaí nó imréitigh. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Deireadh 2023 

Moladh 8.2 – Rialuithe a neartú nuair atá comhaontuithe 
airgeadais d’oibríochtaí tacaíochta buiséid á ndréachtú 

Rialuithe a neartú nuair atá comhaontuithe airgeadais d’oibríochtaí tacaíochta buiséid 
á ndréachtú d’fhonn coinníollacha soiléire a leagan síos i gcomhaontuithe maoinithe 
maidir le cistí a aistriú go dtí cuntas ciste i mbanc ceannais na tíre tairbhiúla agus 
maidir leis an ráta malairte is infheidhme; ba cheart go mbeidís sin ag teacht leis na 
treoirlínte don tacaíocht bhuiséid. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Deireadh 2023 
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Moladh 8.3 – A chur in iúl cad iad na conarthaí atá eisiata ó 
phobal RER 

A chur in iúl i dTuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí 2022 agus i 
dtuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí amach anseo cén cineál conarthaí, 
agus luach na gconarthaí sin, atá eisiata ó phobal an staidéir RER. 

Spriocdháta cur chun feidhme: i dTuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí 2022 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 8.1 – Íocaíochtaí de réir toscaireachta do AS NEAR 
agus AS INTPA 

 
Foinse: Cruthaithe le “Tableau” ag CIE, léarscáil sa chúlra ©Mapbox agus ©OpenStreetMap, 
ceadúnaithe faoi Creative Commons – Sannadh Share Alike 2.0 (CC BY-SA), agus modhnaithe ag CIE, 
bunaithe ar shonraí as cuntais chomhdhlúite bhliantúla 2021 an Aontais Eorpaigh. 

5 is airde – AS INTPA 
(milliún euro)

1. An Bhanglaidéis 140
2. An Iaráic 103
3. An Phacastáin 89
4. Neipeal 85
5. An Afganastáin 77

5 is airde – AS NEAR
(milliún euro)

1. An Tuirc 127
2. An Mholdóiv 109
3. Maracó 106
4. An Éigipt 88
5. An Iordáin 70
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Iarscríbhinn 8.2 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo maidir le “An chomharsanacht agus an domhan” 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den 
chuid is 

mó 

Go pointe 
áirithe 

2018 

Molaimid don Choimisiún: 

Moladh 1: 

Faoi 2020, bearta a dhéanamh chun go láidreofar 
an oibleagáid atá ar eagraíochtaí idirnáisiúnta 
aon doiciméad nó faisnéis a iarrann CIE, agus a 
bhfuil gá aige leo chun a chúram amhail dá 
bhforáiltear in CAE a dhéanamh, a chur ar 
aghaidh chuige. 

  X4    

                                                      
4 Chuir an Coimisiún dlús leis an gcumarsáid a bhí aige le heagraíochtaí idirnáisiúnta i ndáil le rochtain a bheith againne ar dhoiciméid. Chuir cuid de na 

heagraíochtaí, ar nós Grúpa an Bhainc Dhomhanda (WBG), feabhas ar an gcomhar a bhí acu linn, ach bhí eagraíochtaí eile ann nach ndearna amhlaidh. Tá 
cuid d’eagraíochtaí de chuid na Náisiún Aontaithe (NA), ar nós Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe (UNICEF) agus Ciste na Náisiún Aontaithe ar mhaithe leis 
an bPobal (UNFPA), fós ag cur rochtain inléite amháin ar fáil dúinn ar dhoiciméadacht tacaíochta nó ní thugann siad rochtain ar an doiciméadacht 
tacaíochta go léir a iarrtar. 
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den 
chuid is 

mó 

Go pointe 
áirithe 

Molaimid do AS NEAR: 

Moladh 2: 

Faoi 2020, bearta a dhéanamh chun 
modheolaíocht RER atá ag AS NEAR a oiriúnú 
ionas go gcuirfear teorainn le bheith ag brath go 
hiomlán ar chinntí, agus go ndéanfaidh sé 
faireachán dlúth ar a chur chun feidhme. 

X      

Molaimid do AS NEAR: 

Moladh 3: 

Leasú a dhéanamh ar an gcaoi a ndearna 
AS ECHO acmhainneacht cheartaitheach 2019 a 
ríomh trí ghnóthachain de réamh-mhaoiniú nach 
bhfuil caite a eisiamh. 

X      
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den 
chuid is 

mó 

Go pointe 
áirithe 

2019 

Molaimid do AS NEAR, AS DEVCO, AS ECHO, 
AS CLIMA agus FPI: 

Moladh 3: 

Seiceálacha a neartú trí earráidí athfhillteacha a 
shainaithint agus a chosc (e.g. gan córais taifeada 
ama a bheith ann, agus CBL neamh-incháilithe a 
chur chun dochair do thionscadail atá maoinithe 
ag an Aontas). 

Tráthchlár: faoi dheireadh 2021 

 X5     

                                                      
5 Chuir gach ardstiúrthóireacht, seachas FPI, an moladh seo chun feidhme go hiomlán. Lainseáil FPI iniúchóireacht ar an gceist, agus beidh an tuarascáil ar 

fáil faoi dheireadh 2022. 
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den 
chuid is 

mó 

Go pointe 
áirithe 

2020 

Molaimid don Choimisiún: 

Moladh 1: 

Bearta a dhéanamh ionas go dtabharfaidh 
eagraíochtaí idirnáisiúnta rochtain iomlán, 
neamhtheoranta agus thráthúil do CIE ar 
dhoiciméid atá riachtanach chun a chúram a chur 
i gcrích i gcomhréir le CFAE, agus ní i bhformáid 
inléite amháin. 

Tráthchlár: faoi dheireadh 2021 

  X6    

Molaimid do AS NEAR: 

Moladh 2: 

Nós imeachta a leagan síos chun a áirithiú go 
mbunaíonn eagraíochtaí comhpháirtíochta a 
leithdháileadh de chostais chomhroinnte ar an 
gcaiteachas a thabhaítear go hiarbhír. 

Tráthchlár: faoi dheireadh 2021 

X      

Foinse: CIE. 

                                                      
6 Féach moladh 1 ó 2018. 
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Caibidil 9 

An Riarachán Poiblí Eorpach 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 9.1.-9.2. 

Tuairisc ghearr 9.3. 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 9.4.-9.5. 

Rialtacht na n-idirbheart 9.6.-9.12. 
Barúlacha i dtaobh an tsampla d’idirbhearta 9.7.-9.11. 
Parlaimint na hEorpa 9.8.-9.9. 

An Coimisiún Eorpach 9.10. 

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 9.11. 

Barúlacha i dtaobh na gcóras maoirseachta agus rialaithe 9.12. 

Tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí 
agus comhshocraithe rialachais eile 9.13. 

Nósanna imeachta le haghaidh soláthair agus chun 
foireann áitiúil a earcú ag Toscaireachtaí AE 9.14.-9.17. 

Conclúid agus moltaí 9.18.-9.20. 
Conclúid 9.18. 

Moltaí 9.19.-9.20. 

Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 9.1 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo 
maidir leis ‘An Riarachán Poiblí Eorpach’ 
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Réamhrá 
9.1. Sa chaibidil seo, cuirtear i láthair ár gcuid fionnachtana do cheannteideal 7 de 
CAI, ‘An Riarachán Poiblí Eorpach’. Tugtar forléargas i bhFíor 9.1 de chaiteachas 
institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais faoin gceannteideal sin in 2021. 

Fíor 9.1 – Íocaíochtaí agus an pobal iniúchóireachta 

 
(*) Is é €0.01 billiún in 2021 a bhí in imréitigh agus réamh-mhaoinithe sa CAI seo. Dhéileálamar leo i 
gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe atá ar idirbhearta bunúsacha (le haghaidh mionsonraí 
féach Iarscríbhinn 1.1, mír 12). 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ó chuntais chomhdhlúite 2021 an Aontais Eorpaigh. 

An Coimisiún Eorpach: 6.3 (58.5 %)

Parlaimint na hEorpa: 2.1 (19.4 %)

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí: 1.0 (8.9 %)

A) Miondealú ar íocaíochtaí 2021 de réir institiúide

An Riarachán Poiblí Eorpach
€10.7 billiún (5.9 % de chaiteachas buiséid AE)

(billiúin euro)

Comhairle an Aontais Eorpaigh: 0.6 (5.3 %)

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh: 0.4 (4.1 %)

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa: 0.1 (1.4 %)

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa: 0.1 (1.2 %)

Eile: 0.1 (1.2 %)

B) Pobal iniúchóireachta 2021 i gcomparáid le híocaíochtaí (*)

Íocaíochtaí 2021 – iomlán 10.7

Pobal iniúchóireachta 2021 – iomlán 10.7

Íocaíochtaí eatramhacha agus deiridh: 10.7 

Íocaíochtaí eatramhacha agus deiridh: 10.7 
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9.2. Déanaimid tuairisciú ar leithligh ar ghníomhaireachtaí an Aontais, ar eintitis eile 
an Aontais agus ar na scoileanna Eorpacha1. Ní chlúdaíonn ár sainordú iniúchadh 
airgeadais a dhéanamh ar an mBanc Ceannais Eorpach. 

                                                      
1 Tá ár dtuarascálacha bliantúla a bhaineann go sonrach le gníomhaireachtaí, eintitis eile 

agus na Scoileanna Eorpacha foilsithe ar ár suíomh gréasáin. 
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Tuairisc ghearr 
9.3. Tá an caiteachas riaracháin comhdhéanta de chaiteachas ar acmhainní daonna 
agus pinsin, arbh ionann é sin in 2021 agus thart ar 68 % den iomlán, agus de 
chaiteachas ar fhoirgnimh, trealamh, fuinneamh agus teicneolaíocht chumarsáide agus 
faisnéise. Léiríonn ár gcuid oibre le roinnt mhaith blianta gur riosca íseal ar an iomlán a 
ghabhann leis an gcaiteachas sin. 
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Scóip agus cur chuige na 
hiniúchóireachta 
9.4. Agus an cur chuige iniúchóireachta agus na modhanna iniúchóireachta atá 
leagtha amach in Iarscríbhinn 1.1 á gcur i bhfeidhm againn, scrúdaíomar an méid seo a 
leanas don cheannteideal seo de CAI: 

(a) sampla atá ionadaíoch ar bhonn staidrimh de ina raibh 60 idirbheart a chlúdaíonn 
an raon iomlán caiteachais faoin gceannteideal seo de CAI. Thógamar idirbhearta 
ó gach institiúid agus comhlacht AE. Ba é ár gcuspóir ná meastachán a dhéanamh 
ar an leibhéal earráide don cheannteideal seo de CAI agus rannchuidiú leis an 
ráiteas dearbhaithe. 

(b) córais mhaoirseachta agus rialaithe na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí 
(SEGS). 

(c) an fhaisnéis maidir le rialtacht atá tugtha sna tuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí ó gach ceann de na hinstitiúidí agus comhlachtaí, lena n-áirítear 
iad sin ó ardstiúrthóireachtaí agus oifigí an Choimisiúin Eorpaigh atá freagrach go 
príomha as an gcaiteachas riaracháin2, agus ansin curtha isteach sa Tuarascáil 
Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht (AMPR) ón gCoimisiún. 

(d) nósanna imeachta le haghaidh soláthar poiblí agus chun foireann áitiúil a earcú ag 
Toscaireachtaí SEGS mar obair leantach chuimsitheach ar na laigí a tuairiscíodh i 
dtuarascáil bhliantúil 2015 uainn. 

9.5. Is gnólacht seachtrach a dhéanann iniúchóireacht ar ár gcuidne caiteachais3. Tá 
torthaí iniúchadh an ghnólachta sin ar ár ráitis airgeadais don bhliain dar críoch 
31 Nollaig 2021 clúdaithe i mír 9.7. 

                                                      
2 An Ard-Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna agus um Shlándáil, an Oifig um Riar agus Íoc 

Teidlíochtaí Indibhidiúla, na hOifigí um Bonneagar agus Lóistíocht sa Bhruiséil agus i 
Lucsamburg agus Ard-Stiúrthóireacht na Faisnéisíochta. 

3 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
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Rialtacht na n-idirbheart 
9.6. Tugtar forléargas i bhFíor 9.2 ar na torthaí a bhí ar an tástáil idirbheart. As na 
60 idirbheart a scrúdaíodh, bhí earráidí in 15 (25 %) díobh. Bunaithe ar na cúig earráid 
atá cainníochtaithe againn, measaimid go bhfuil an leibhéal earráide faoi bhun na tairsí 
ábharthachta. 

Fíor 9.2 – Na torthaí don tástáil idirbheart le haghaidh ‘An Riarachán 
Poiblí Eorpach’ 

 
Foinse: CIE. 

Barúlacha i dtaobh an tsampla d’idirbhearta 

9.7. Maidir leis na saincheisteanna a phléitear i míreanna 9.8-9.11, baineann siad 
sin le Parlaimint na hEorpa, leis an gCoimisiún Eorpach agus leis an tSeirbhís Eorpach 
Gníomhaíochta Seachtraí. Níor shainaithníomar aon saincheisteanna sonracha a bhain 
le Comhairle an Aontais Eorpaigh, le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, le Coiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, le Coiste Eorpach na Réigiún, leis an 
Ombudsman Eorpach ná leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí. Níor 
thuairiscigh ár n-iniúchóir seachtrach aon saincheist shonrach bunaithe ar a chuidsean 
oibre. 
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2 %

3 %
Ábharthacht 

2.0 %
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earráid ábhartha

Tionchar measta na n-earráidí inchainníochtaithe
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60 idirbheart
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Parlaimint na hEorpa 

9.8. D’aimsíomar dhá earráid inchainníochtaithe in íocaíochtaí a rinne Parlaimint na 
hEorpa. Bhain ceann acu le ró-íocaíocht bheag i gcás seirbhísí TF a tharla mar gheall go 
ndearnadh téarmaí conartha a chur i bhfeidhm mícheart. Bhain an earráid eile le 
híocaíocht a rinne Parlaimint na hEorpa le grúpa polaitiúil Eorpach. Faoi na rialacha 
soláthair inmheánacha4 atá glactha ag Biúró Pharlaimint na hEorpa agus treoirlínte 
Pharlaimint na hEorpa maidir lena gcur chun feidhme, a chaithfidh na grúpaí seo 
déanamh dá réir, ní foláir úsáid a bhaint as nósanna imeachta soláthair caibidlithe le 
haghaidh conarthaí ardluacha. Níl sé sin ag luí leis an Rialachán Airgeadais, ina 
bhforáiltear gur nósanna imeachta soláthair oscailte nó srianta atá le húsáid. Cuireann 
rialacha inmheánacha Pharlaimint na hEorpa teorainn leis an iomaíocht, mar gur féidir 
– faoi na rialacha sin – réamhroghnú a dhéanamh ar thairgeoirí féideartha le haghaidh 
conarthaí ardluacha agus nach gá fógra conartha a fhoilsiú. Thairis sin, fuaireamar 
amach nach raibh na rialacha inmheánacha seo á leanúint go hiomlán ag an ngrúpa 
polaitiúil, sa mhéid nár lorg sé dóthain tairiscintí agus nach ndearna sé doiciméadú 
leormhaith ar na critéir a d’úsáid sé chun an conradh a dhámhachtain. Thuairiscíomar 
roimhe seo go raibh easnaimh in idirbhearta a bhaineann leis an bpróiseas soláthair ag 
grúpaí polaitiúla5. 

9.9. Sa bhreis air sin, scrúdaíomar íocaíocht de €74.9 milliún a bhain le foirgneamh a 
cheannach i sráid Wiertz sa Bhruiséil. Rinneadh an ceannach a mhaoiniú ó chistí a 
fágadh gan chaitheamh i rith ghéarchéim COVID-19 agus a tugadh ar aghaidh ó 2020. 
Chuir an Pharlaimint tús leis an nós imeachta ceannaigh a bhí ag freagairt dó sin i 
nDeireadh Fómhair 2020. Nuair a bhí tairiscintí á lorg aici, bhain sí úsáid as critéir 
dhámhachtana a d’ualaigh 50 % de na pointí ar an bpraghas agus ar cháilíocht na 
bhfoirgneamh atá molta araon. I gcomhréir le straitéis tógála na Parlaiminte, ba 
ghnéithe tábhachtacha iad cóngaracht agus rochtain éasca ar a príomhsuíomh sa 
Bhruiséil agus b’ionann iad agus 48 % den ualú uasta i dtaca le cáilíocht. Fuair an 
Pharlaimint dhá thairiscint, agus rinne sí an conradh a dhámhachtain ar an tairgeoir a 
bhí ag moladh an fhoirgnimh i sráid Wiertz. Cé go raibh an foirgneamh sin i bhfad níos 
gaire do phríomhláthair na Parlaiminte, bhí sé 30 % níos daoire in aghaidh an mhéadair 
chearnaigh ná mar a bhí an foirgneamh a bhí molta ag an tairgeoir eile. Measaimid go 
ndearna critéir dhámhachtana Pharlaimint na hEorpa laghdú suntasach ar thábhacht 

                                                      
4 Rialacha maidir le húsáid na leithreasuithe as Mír Bhuiséid 400, arna leasú go deireanach an 

6 Iúil 2020. 

5 Féach mír 9.11 de Thuarascáil bhliantúil 2015 agus mír 10.15 de Thuarascáil bhliantúil 2016. 
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an phraghais mar bhonn don chinneadh ceannaigh, rud a d’fhág nach dócha go 
bhféadfaí glacadh le haon tairiscint eile. 

An Coimisiún Eorpach 

9.10. D’aimsíomar aon earráid inchainníochtaithe amháin in íocaíochtaí a rinne an 
Coimisiún, agus bhain sé sin le mion-asbhaint mhícheart as íocaíochtaí pinsin. Sa bhreis 
air sin, i bpéire de na chúig íocaíocht phinsin a ndearnamar iniúchóireacht orthu, 
thugamar faoi deara nach raibh deimhniú beatha arna eisiúint le déanaí sa chomhad 
pinsin. Tá deimhnithe beatha riachtanach chun a thaispeáint go bhfuil teidlíocht ann i 
gcónaí don phinsean agus do liúntais eile. Bhí an Coimisiún tar éis seiceálacha fíoraithe 
ar na deimhnithe sin a fhionraí go sealadach mar gheall ar phaindéim COVID-19. 

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 

9.11. D’aimsíomar dhá earráid inchainníochtaithe in íocaíochtaí a rinne an tSeirbhís 
Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí. I gcás ceann amháin díobh sin, ní raibh conradh 
bunúsach do sheirbhísí a fuair Toscaireacht AE ann. Bhain an ceann eile le liúntais a 
íocadh le duine den fhoireann nach raibh tar éis athruithe a tharla le déanaí ina staid 
phearsanta a dhearbhú. Fuaireamar earráidí comhchosúla i ndáil le liúntais teaghlaigh 
a d’íoc an Coimisiún i mblianta roimhe seo6. 

Barúlacha i dtaobh na gcóras maoirseachta agus rialaithe 

9.12. Ní bhfuaireamar aon saincheisteanna suntasacha sna córais mhaoirseachta 
agus rialaithe a scrúdaíomar ag SEGS (féach mír 9.4(b)). Maidir lenár bhfionnachtana 
sonracha i ndáil le nósanna imeachta soláthair agus earcaíochta ag Toscaireachtaí AE, 
tá siad sin tuairiscithe i míreanna 9.16-9.17. 

                                                      
6 Féach mír 9.9 de Thuarascáil bhliantúil 2020 agus mír 9.9 de Thuarascáil bhliantúil 2019. 

Cheartaigh an Coimisiún na hearráidí sin ina dhiaidh sin. 
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Tuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí agus comhshocraithe 
rialachais eile 
9.13. Níor sainaithníodh leibhéil ábharthacha earráide sna tuarascálacha bliantúla 
maidir le gníomhaíochtaí a ndearnamar athbhreithniú orthu, rud atá ag teacht lenár 
bhfionnachtana iniúchóireachta (féach mír 9.6). 
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Nósanna imeachta le haghaidh 
soláthair agus chun foireann áitiúil a 
earcú ag Toscaireachtaí AE 
9.14. I dtuarascáil bhliantúil 2015 uainn, thuairiscíomar ar laigí suntasacha a bhain 
leis na nósanna imeachta soláthair agus earcaíochta a bhí á n-eagrú ag Toscaireachtaí 
AE. Leanamar suas na barúlacha sin i mbliana trí scrúdú a dhéanamh ar shampla de 
dheich nós imeachta soláthair agus d’ocht nós imeachta earcaíochta áitiúla a bhí 
eagraithe ag Toscaireachtaí AE. Bhí siad sin lasmuigh dár sampla ionadaíoch agus dá 
bhrí sin níor rannchuidigh siad leis an leibhéal earráide atá measta againn. 

9.15. Tá feabhsúcháin déanta ag SEGS ar an bpróiseas soláthair trí na nósanna 
imeachta oibre ag Toscaireachtaí AE a shimpliú agus a nuachóiriú, trí lárnú a dhéanamh 
ar phróisis áirithe ag an gceanncheathrú agus trí theimpléid nua a chruthú le haghaidh 
doiciméadacht soláthair. In 2019, rinne sé athbhreithniú ar na rialacha agus 
coinníollacha lena rialaítear fostú gníomhairí áitiúla i dToscaireachtaí AE, agus déanann 
sé rialuithe ex ante sula n-earcaítear na gníomhairí sin. Mar sin féin, d’aimsíomar laigí 
ina dhiaidh sin féin. 

9.16. I gcás cúig cinn de na deich nós imeachta soláthair a scrúdaíomar, fuaireamar 
roinnt easnamh maidir leis an gcaoi ar chuir Toscaireachtaí AE na rialacha maidir le 
soláthar poiblí i bhfeidhm. Bhain na botúin leis na nithe seo a leanas: gan poiblíocht 
ex ante a dhéanamh le haghaidh conradh íseal-luacha, modh míchuí a bheith in úsáid 
chun praghas a scóráil, agus cineál míchuí de nós imeachta soláthair a bheith in úsáid. 
Fuaireamar freisin nach raibh na critéir dhámhachtana, agus an measúnú a rinneadh 
orthu ina dhiaidh sin, cruinn go leor i gcónaí. 

9.17. D’aimsíomar roinnt laigí i ngach ceann de na hocht nós imeachta earcaíochta 
le haghaidh gníomhairí áitiúla a scrúdaíomar. Áiríodh orthu sin: cinntí 
neamhdhoiciméadaithe ag an mbord roghnúcháin i dtaobh an gcuirfidís iarrthóirí ar 
ghearrliostaí nó nach gcuirfeadh, dearbhuithe maidir le rúndacht agus le heaspa 
coinbhleachta leasa a bheith ar iarraidh, agus fógraí folúntais nach raibh soiléir go leor. 
Thugamar faoi deara freisin nach dtugann SEGS treoraíocht i dtaobh measúnú 
iarrthóirí ná i dtaobh gearrliosta d’iarrthóirí a chur le chéile. D’fhéadfadh an méid sin ar 
fad bac a chur ar thrédhearcacht an phróisis earcaíochta, ar an tslí leis na hiarrthóirí is 
fearr a shainaithint agus ar chóir chomhionann.  
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Conclúid agus moltaí 

Conclúid 

9.18. Tugann an fhianaise iniúchóireachta fhoriomlán a fuaireamar, agus atá curtha 
i láthair sa chaibidil seo againn, le tuiscint nach raibh an leibhéal earráide i gcaiteachas 
ar ‘An Riarachán Poiblí Eorpach’ ábhartha (féach Fíor 9.2). 

Moltaí 

9.19. In Iarscríbhinn 9.1, tugtar na fionnachtana ónár n-athbhreithniú leantach ar 
an moladh a thugamar don Choimisiún i dtuarascáil bhliantúil 2018 uainn. Bhí moladh 
comhchosúil i dtuarascáil bhliantúil 20207. Tá beart déanta agus an moladh sin curtha 
chun feidhme go pointe áirithe ag an gCoimisiún ó shin. 

9.20. Bunaithe ar an athbhreithniú sin agus ar ár bhfionnachtana agus conclúidí do 
2021, molaimid an méid seo a leanas: 

Moladh 9.1 – Parlaimint na hEorpa 

Ba cheart do riarachán Pharlaimint na hEorpa athbhreithniú a dhéanamh ar a 
threoirlínte maidir le cur i bhfeidhm na rialacha maidir le soláthar poiblí ag grúpaí 
polaitiúla, agus ba cheart dó athbhreithniú ar na rialacha sin a mholadh do Bhiúró na 
Parlaiminte chun iad a ailíniú ar bhealach níos fearr leis an Rialachán Airgeadais. Ba 
cheart dó faireachán níos fearr a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na rialacha sin (féach 
mír 9.8). 

Tráthchlár: faoi dheireadh 2023 

                                                      
7 Féach moladh 9.2 de thuarascáil bhliantúil 2020. 
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Moladh 9.2 – SEGS 

Ba cheart do SEGS bearta iomchuí a dhéanamh, amhail feabhas a chur ar oiliúint, 
treoirlínte agus teimpléid, chun cur i bhfeidhm na rialacha maidir le soláthar ag 
Toscaireachtaí AE a áirithiú (féach míreanna 9.11 agus 9.16). 

Tráthchlár: faoi dheireadh 2023 

Moladh 9.3 – SEGS 

Ba cheart do SEGS feabhas a chur ar an oiliúint agus an treoraíocht a thugann sé i 
dtaobh na nósanna imeachta d’earcú gníomhairí áitiúla ag Toscaireachtaí AE chun a 
áirithiú go bhfuil na nósanna imeachta sin ag comhlíonadh phrionsabail na 
trédhearcachta agus na córa comhionainne. Ba cheart dó freisin a fhormhaoirseacht a 
neartú chun a chinntiú go ndéanann Toscaireachtaí AE doiciméadú ar na céimeanna 
ábhartha den phróiseas earcaíochta (féach mír 9.17). 

Tráthchlár: faoi dheireadh 2023 
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Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 9.1 – Obair leantach ar mholtaí roimhe seo maidir leis ‘An Riarachán Poiblí Eorpach’ 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn a rinneadh 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go pointe 
áirithe 

2018 

Molaimid don Choimisiún: 

Moladh 1: 

feabhas a chur chomh luath agus is féidir ar a chórais 
chun bainistiú a dhéanamh ar liúntais teaghlaigh faoi na 
Rialacháin Foirne trí mhinicíocht na seiceálacha ar staid 
phearsanta daoine den fhoireann a mhéadú agus trí 
threisiú a dhéanamh ar na seiceálacha 
comhleanúnachais ar dhearbhú liúntas a fhaightear ó 
fhoinsí eile, go háirithe nuair a dhéantar athchóiriú ar 
chórais na liúntas teaghlaigh sna Ballstáit. 

  x8    

Foinse: CIE. 

                                                      
8 Tá sé casta faireachán a dhéanamh ar liúntais a fhaightear as áiteanna eile mar gheall ar rudaí ar nós staideanna teaghlaigh a bheith ag éirí níos 

éagsúlaithe agus na hathruithe a dhéantar go minic ar liúntais náisiúnta i mBallstáit áirithe. Rinne an Coimisiún beart chun feabhas a chur ar a chuid 
córais ábhartha TF agus chun seiceálacha comhleanúnachais a threisiú, agus tá sé ag gabháil ar ais suimeanna atá faighte amach aige gur ró-íocaíocht a 
bhí iontu. Bhí ár n-obair iniúchóireachta fós ag aimsiú earráidí. 
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Caibidil 10 

An tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 10.1.-10.20. 
Tuairisc ghearr 10.2.-10.15. 
Cuspóirí beartais 10.2.-10.4. 

RRF a chur chun feidhme 10.5.-10.7. 

Creat bainistithe agus rialaithe do RRF 10.8.-10.15. 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 10.16.-10.20. 

Rialtacht na n-idirbheart 10.21.-10.35. 
Ní dhearna an Coimisiún measúnú ar na critéir go léir a 
bhain leis an ngarsprioc 10.22.-10.28. 

Critéir do gharsprioc a bhaineann le córais rialaithe an 
Bhallstáit gan a bheith stóinseach a ndóthain 10.29.-10.33. 

Gan an doiciméadacht ar an bpróiseas measúnaithe a 
bheith leordhóthanach 10.34.-10.35. 

AARanna agus comhshocruithe rialachais eile 10.36.-10.43. 

Conclúidí agus moltaí 10.44.-10.46. 
Conclúidí 10.44.-10.45. 

Moltaí 10.46. 

Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 10.1 – Íocaíochtaí RRF in 2021 
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Réamhrá 
10.1. Sa chaibidil seo, cuirtear i láthair den chéad uair ár bhfionnachtana don 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF). Tugann Fíor 10.1 forléargas ar 
chaiteachas RRF in 2021. 

Fíor 10.1 – Íocaíochtaí agus an pobal iniúchóireachta 

 
(*) I gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe atá ar idirbhearta bunúsacha (le haghaidh mionsonraí 
féach Iarscríbhinn 1.1, mír 12). 

Foinse: CIE. 

Tuairisc ghearr 

Cuspóirí beartais  

10.2. Is é NextGenerationEU (NGEU) ciste sealadach an Aontais a bhfuil sé mar 
aidhm aige tacú leis na Ballstáit chun laghdú a dhéanamh ar thionchar 
socheacnamaíoch phaindéim COVID-19 agus filleadh ar chonair an fháis inbhuanaithe. 
Cuirfear suas le €750 billiún i gcistiú ar fáil faoi NGEU: €390 billiún i ndeontais neamh-
inaisíoctha, agus €360 billiún in iasachtaí (iad araon ag praghsanna 2018). Is é RRF an 
phríomhionstraim bheartais faoina ndéanfar cistí NGEU a dháileadh amach. Bunaíodh 
é le Rialachán (AE) 2021/241 (“an Rialachán”). Bainfear úsáid as RRF chun €312 bhilliún 
(80 %) de na deontais neamh-inaisíoctha a dháileadh amach, agus is faoi NGEU a 
sholáthrófar iad sin. Úsáidfear an €78 mbilliún eile (20 %) chun leithdháiltí breise, nó 
“breisithe”, a dhéanamh i réimsí beartais atá cheana ann. Tugann Iarscríbhinn 10.1 

An tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta

Pobal iniúchóireachta 2021 i gcomparáid le híocaíochtaí

Íocaíochtaí réamh-mhaoinithe (*): 36.4

Íocaíochtaí deontais bunaithe ar gharspriocanna agus spriocanna: 10.0

Íocaíochtaí 2021 – iomlán 46.4

Pobal iniúchóireachta 2021 – iomlán 11.5 

(billiúin euro)

Imréiteach do réamh-mhaoiniú íocaíochtaí deontais (*): 1.5

Íocaíochtaí deontais bunaithe ar gharspriocanna agus spriocanna: 10.0
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forléargas ar íocaíochtaí deontais RRF (lena n-áirítear réamh-mhaoiniú) in aghaidh an 
Bhallstáit in 2021. 

10.3. Tugann RRF tacaíocht airgeadais ar mhórscála d’infheistíochtaí agus 
athchóirithe poiblí, chun dlús a chur le téarnamh eacnamaíoch na mBallstát ó 
iarmhairtí phaindéim COVID-19, agus chun go mbeadh teacht aniar níos fearr iontu. Is 
féidir leis na Ballstáit an RRF a úsáid sna sé réimse beartais seo a leanas: 

(i) an t-aistriú glas; 

(ii) claochlú digiteach; 

(iii) fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach; 

(iv) comhtháthú sóisialta agus críochach; 

(v) sláinte, agus athléimneacht eacnamaíoch, shóisialta agus institiúideach; agus  

(vi) beartais don chéad ghlúin eile. 

10.4. I mBealtaine 2022, d’fhoilsigh an Coimisiún an togra le haghaidh plean ar a 
dtugtar “REPowerEU” – freagairt an Aontais ar an míshocracht sa mhargadh fuinnimh 
domhanda mar gheall ar ionradh na Rúise ar an Úcráin. Is é a phríomhchuspóir ná 
deireadh a chur le spleáchas an Aontais ar bhreoslaí iontaise na Rúise trí chóras 
fuinnimh an Aontais a athrú ó bhonn. Déanann an togra leasuithe spriocdhírithe ar an 
Rialachán ionas go ndéanfar caibidlí tiomnaithe REPowerEU a chomhtháthú isteach sna 
pleananna téarnaimh agus athléimneachta (RRPanna) atá ag na Ballstáit cheana féin. 
Má táthar chun cuspóirí REPowerEU a thabhairt i gcrích, teastóidh infheistíocht bhreise 
de €210 billiún as seo go dtí 2027. Déanfar an méid sin a mhaoiniú trí €225 bhilliún in 
iasachtaí atá ar fáil cheana féin agus a fhéadfar a iarraidh go dtí an 31 Lúnasa 2023. Sa 
bhreis air sin, cuirfear méadú €20 billiún le himchlúdach airgeadais RRF, arna mhaoiniú 
ó lamháltais faoin gCóras Trádála Astaíochtaí a chur ar ceant.  

RRF a chur chun feidhme 

10.5. Chun cistiú RRF a fháil, tá ar na Ballstáit RRPanna náisiúnta a tharraingt suas a 
chomhlíonann na coinníollacha atá leagtha síos sa Rialachán1. Ba cheart go mbeadh na 
RRPanna comhdhéanta de phacáiste loighciúil infheistíochtaí agus athchóirithe poiblí 

                                                      
1 Féach Airteagal 18(4) den Rialachán le haghaidh tacar iomlán na gcoinníollacha a chaithfidh 

RRPanna a chomhlíonadh. 

277

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=GA


 

 

arna ngrúpáil in urranna. Ní foláir do gach Ballstát garspriocanna agus spriocanna a 
leagan síos do gach infheistíocht nó athchóiriú, agus mionsonraí a thabhairt faoin 
mbunlíne a ghabhann leo. Caithfidh na Ballstáit freisin costas measta de na bearta 
molta a thabhairt, mar aon le doiciméadacht tacaíochta2. Tugann Fíor 10.2 imlíne den 
phróiseas chun RRF a chur chun feidhme. 

Fíor 10.2 – Próiseas cur chun feidhme RRF 

 
Foinse: CIE. 

                                                      
2 Tuarascáil speisialta 21/2022 maidir le “Measúnú an Choimisiúin ar na pleananna náisiúnta 

téarnaimh agus athléimneachta – Iomchuí ar an iomlán, ach tá rioscaí fós ann don chur 
chun feidhme”, mar a bhfuil ár gcuid conclúidí i dtaobh phróiseas measúnaithe RRP. 

RRP formheasta

RRP curtha isteach

Íocaíocht

Iarraidh ar íocaíocht ar gharspriocanna/spriocanna a bhaint amach

Réamh-mheasúnú ar gharspriocanna agus spriocanna

Tuairim ón gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais

Cinneadh ón gCoimisiún lena n-údaraítear eisíocaíocht

2 Mhí

Cinneadh cur chun feidhme ón gComhairle

4 Seachtaine

Gníomhaíocht ag an gCoimisiún Eorpach

Gníomhaíocht ag Ballstát

Gníomhaíocht ag an gComhairle

Comhshocruithe oibríochtúla aontaithe
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10.6. A thúisce a bhíonn RRP ó Bhallstát formheasta ag an gComhairle, féadfaidh 
an Ballstát a iarraidh ar an gCoimisiún réamh-mhaoiniú suas le 13 % den ranníocaíocht 
airgeadais i bhfoirm tacaíocht neamh-inaisíoctha nó 13% de mhéid na tacaíochta atá le 
tabhairt mar iasacht a fhuascailt3. Déantar an réamh-mhaoiniú a imréiteach ar bhonn 
cionmhar trí na híocaíochtaí ina dhiaidh sin. 

10.7. Tá íocaíochtaí breise faoi RRF faoi réir garspriocanna agus spriocanna atá 
leagtha amach sna Cinntí Cur Chun Feidhme (CID) faoi seach a bhaint amach ag 
Ballstáit. Féadfaidh na Ballstáit a iarraidh eisíocaíochtaí a dhéanamh leo faoi dhó in aon 
bhliain amháin, má thugann siad réasúnú leordhóthanach a léiríonn go bhfuil na 
garspriocanna agus spriocanna gaolmhara comhlíonta go sásúil acu. Coinníoll eile atá 
leagtha síos ná nach féidir gnóthachan spriocanna nó garspriocanna a rinneadh níos 
túisce a chúlú4. Tá measúnú an Choimisiúin ar dhlíthiúlacht agus rialtacht (rialtacht) 
íocaíochtaí RRF ag brath dá bhrí sin ar dhá choinníoll a bheith comhlíonta. Níl 
comhlíontacht dlíthe náisiúnta agus rialacha AE, amhail rialacha soláthair nó 
státchabhair, clúdaithe le seiceálacha rialtachta an Choimisiúin. Fágann sé sin go bhfuil 
íocaíochtaí RRF difriúil ó chaiteachas traidisiúnta CAI mar a mbíonn rialtacht na 
híocaíochta ón gCoimisiún nó ón mBallstát ag brath go príomha ar incháilitheacht an 
tairbhí, an tionscadail agus na gcostas a éilítear. 

Creat bainistithe agus rialaithe do RRF 

10.8. Leagann an Rialachán amach cad iad na róil agus freagrachtaí atá ag na 
Ballstáit agus ag an gCoimisiún ó thaobh chéim an chur ar bun agus chéim an chur 
chun feidhme de RRF (féach Fíor 10.3). 

                                                      
3 Féach Airteagal 13 den Rialachán. 

4 Féach Airteagal 24 den Rialachán. 
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Fíor 10.3 – Creat bainistithe agus rialaithe do RRF 

 
Foinse: An Coimisiún. 

An Coimisiún

Ballstát

Cur ar bun Cur chun feidhme agus dúnadh

Dlíthiúlacht agus Rialtacht Íocaíochtaí
Leasanna airgeadais an Aontais a 

chosaint

Iniúchtaí ar bhearta náisiúnta chun 
Leasanna Airgeadais an Aontais a 

chosaint
Iniúchtaí ar urraim do choinníollacha

an Chomhaontaithe Airgeadais/Iasachta

Príomhfhreagracht
Iniúchtaí ar (i) bearta chun Leasanna 

Airgeadais an Aontais a chosaint agus,
(ii) ar urraim do choinníollacha an 

Chomhaontaithe Airgeadais/Iasachta

Molta

Iniúchtaí ar chásanna de thacaíocht 
d’infheistíochtaí agus athchóirithe,

lena n-áirítear Iniúchtaí Córais

Iniúchtaí ar chásanna de thacaíocht 
d’infheistíochtaí agus athchóirithe, lena 

n-áirítear iniúchtaí córais

Tuarascáil Bhliantúil maidir le Gníomhaíochtaí

Measúnú agus formheas
na RRPanna

Fíorú ex ante ar iarrtaí ar íocaíocht

Deimhniú na hiarrata ar íocaíocht trí shéala a 
chur leis an dearbhú bainistíochta

Fíoruithe bainistíochta

Dréachtú RRPanna agus 
dearadh na gcóras bainistithe 

agus rialaithe

Faireachán oibríochtúil ag deasca tíre

Cur isteach 
Achoimre 

d’iniúchadh

Ráiteas 
bainistithe

Iarraidh 
ar íocaíocht

p
r
ó
i
s
e
a
s
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Freagracht na mBallstát 

10.9. Bhí ar na Ballstáit a gcuid RRPanna a tharraingt suas agus córais iomchuí
bainistithe agus rialaithe a dhearadh. Caithfidh siad freisin sonraí a bhailiú ar 
fhaighteoirí deiridh na gcistí, agus a áirithiú go bhfuil rochtain éasca ar na sonraí sin5. 
Chun é sin a dhéanamh, féadfaidh siad úsáid a bhaint as uirlis mianadóireachta sonraí 
agus scórála rioscaí an Choimisiúin féin6. Is féidir leo freisin úsáid a bhaint as córais 
náisiúnta bainistithe agus rialaithe atá ar marthain, nó as córais eile a úsáidtear chun 
críocha gaolmhara, amhail córais a úsáidtear chun cistí eile de chuid an Aontais a 
bhainistiú. Caithfidh tuairisc mhion ar na comhlachtaí náisiúnta éagsúla atá páirteach a 
bheith in RRPanna na mBallstát. 

10.10. Le linn na céime cur chun feidhme, ní foláir do na Ballstáit an méid seo a
leanas a chur isteach le gach iarraidh ar íocaíocht: 

o faisnéis agus fianaise lena ndeimhnítear gur baineadh amach na garspriocanna
agus na spriocanna atá leagtha amach san RRP;

o achoimre ar na hiniúchtaí a rinne údaráis an Bhallstáit, lena n-áirítear mionsonraí i
dtaobh aon laigí a sainaithníodh agus i dtaobh aon ghníomh ceartaitheach a
rinneadh7.

o dearbhú bainistíochta8 a thugann le fios:

o gur úsáideadh na cistí chun na críche dá raibh siad beartaithe;

o go bhfuil an fhaisnéis a cuireadh isteach leis an iarraidh ar íocaíocht iomlán,
cruinn agus iontaofa;

o go dtugann na córais rialaithe atá i bhfeidhm an dearbhú is gá go bhfuil na
cistí á mbainistiú i gcomhréir leis na rialacha go léir is infheidhme, go háirithe
na rialacha atá dírithe ar choinbhleachtaí leasa, calaois, éilliú agus cistiú
dúbailte a chosc.

5 Airteagal 22(2)(d) den Rialachán. 

6 Airteagal 22(4) den Rialachán. 

7 Airteagal 6 den teimpléad don chomhaontú maoinithe. Níl feidhm ag an gceanglas sonrach 
seo maidir leis an gcéad iarraidh ar airgead a íoc amach a dhéantar i ndiaidh na hiarrata ar 
réamh-mhaoiniú. 

8 Airteagal 22(2)(c) den Rialachán. 
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Freagracht an Choimisiúin 

10.11. Tá an Coimisiún freagrach as measúnú a dhéanamh ar ábharthacht, 
éifeachtacht, éifeachtúlacht agus comhleanúnachas RRPanna na mBallstát. Áirítear sa 
mheasúnú sin stóinseacht chórais rialaithe na mBallstát atá molta. 

10.12. Caithfidh córas rialaithe an Choimisiúin a áirithiú go bhfuil íocaíochtaí RRF 
dlíthiúil agus rialta agus is rud é sin atá i gcleithiúnas ar gharspriocanna agus 
spriocanna a chomhlíonadh go sásúil9. Chuige sin, tá córas curtha ar bun aige a 
fhorálann d’fhíoruithe ex ante ar iarrataí íocaíochta na mBallstát agus d’iniúchtaí 
ex post sna Ballstáit a dhéantar tar éis íocaíocht a bheith déanta.  

10.13. Déanann an Coimisiún measúnú ar iarrataí i gcomhair íocaíochta bunaithe 
ar na sonraí agus an fhaisnéis a sholáthraíonn na Ballstáit10. Is é is cuspóir don réamh-
mheasúnú sin ná a áirithiú go bhfuil garspriocanna agus spriocanna comhlíonta go 
sásúil. Bunaithe ar an obair sin, cuireann an Coimisiún an réamh-mheasúnú faoi bhráid 
an Choiste Eacnamaíoch agus Airgeadais (EFC) sa Chomhairle chun a thuairim a fháil. I 
ndiaidh na céime sin, déanann an Coimisiún an cinneadh críochnaitheach i dtaobh an 
bhfuil sé le húdarú a thabhairt na cistí a íoc amach (féach Fíor 10.4).  

                                                      
9 Tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí 2021 ó AS ECFIN, lch. 53. 

10 Airteagal 24(3) de Rialachán RRF. 
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Fíor 10.4 – Tuairisc ar an bpróiseas fíoraithe ex ante 

 
Foinse: CIE. 

10.14. Caithfidh an Coimisiún a áirithiú freisin go dtugtar cosaint do leasanna 
airgeadais an Aontais – i.e. go bhfuil a oibleagáid á chomhlíonadh ag an mBallstát a 
mhéid a bhaineann le próisis a bheith i bhfeidhm aige chun neamhrialtachtaí 
tromchúiseacha (i.e. calaois, éilliú nó coinbhleachtaí leasa) nó sáruithe tromchúiseacha 
ar oibleagáidí faoin gcomhaontú airgeadais (lena n-áirítear cistiú dúbailte) a bhrath11. 

                                                      
11 Airteagal 22(1) den Rialachán. 

Réamh-mheasúnú tugtha chun críche

Iarraidh ar Íocaíocht le hAchoimre d’Iniúchtaí agus 
Dearbhú Bainistíochta a chur isteach

Cinneadh cur chun feidhme ón gCoimisiún lena n-údaraítear 
eisíocaíocht

Faireachán leanúnach agus idirphlé leis an 
mBallstáit i dtaobh na ngarspriocanna agus 

spriocanna go léir atá fanta

Garspriocanna agus spriocanna a meastar
a bheith bainte amach

Tuairim ó EFC 

Gníomhaíocht ag an gCoimisiún Eorpach

Gníomhaíocht ag Ballstát

Gníomhaíocht ag an gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais sa Chomhairle

Dréacht-mheasúnuithe ar na garspriocanna 
agus spriocanna go léir 

Measúnú ar an Achoimre d’Iniúchtaí agus ar 
an Dearbhú Bainistíochta

Tuilleadh mionsonraí nó soiléirithe faighte ón mBallstát 
más gá

Seiceálacha dlíthiúla agus nótaí tráchta ar an 
measúnú

Comhairliúchán idirsheirbhíse ar an measúnú
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Chuige sin, ag an am a ndéantar measúnú ar an iarraidh i gcomhair íocaíochta, 
déanann an Coimisiún breithniú ar ráiteas bainistíochta na mBallstát agus ar achoimre 
de na hiniúchtaí atá déanta. Déanfaidh an Coimisiún iniúchtaí ar chórais agus iniúchtaí  
ex post spriocdhírithe freisin ar an gcosaint a thugtar do leasanna airgeadais an Aontais 
sna Ballstáit.  

10.15. Is féidir leis an gCoimisiún ceartúcháin airgeadais (laghdú ar an leibhéal 
tacaíochta a sholáthraítear nó cistí atá íoctha amach cheana a ghnóthachan) a chur i 
bhfeidhm má fhaigheann sé: 

o neamhrialtachtaí tromchúiseacha a dhéanann difear do leasanna airgeadais an 
Aontais agus nach bhfuil ceartaithe ag an mBallstát, nó 

o sáruithe tromchúiseacha ar na coinníollacha atá leagtha síos i gcomhaontuithe 
deontais nó iasachta. 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 

10.16. Ba é an cuspóir a bhí lenár n-iniúchadh ná rannchuidiú leis an ráiteas 
dearbhaithe agus bonn a sholáthar dár dtuairim i dtaca le rialtacht chaiteachas RRF do 
2021. 

10.17. Ní raibh sa phobal iniúchóireachta ach an t-aon eisíocaíocht amháin a 
rinneadh in 2021, i.e. íocaíocht leis an Spáinn, agus imréiteach an réamh-mhaoinithe 
ghaolmhair (féach Fíor 10.1). San iarraidh ar íocaíocht a rinne an Spáinn (dar dáta an 
11 Samhain 2021), bhí 52 gharsprioc a bhain go príomha le hathchóirithe agus roinnt 
infheistíochtaí, ar thuairiscigh an Spáinn ina leith go raibh siad comhlíonta. Is é 
€11.5 billiún a bhí sa mhéid a measadh a bheith iníoctha leis an Spáinn de réir CID. An 
3 Nollaig 2021, ghlac an Coimisiún a réamh-mheasúnú dearfach agus, tar éis tuairim 
dhearfach a fháil ó EFC, d’údaraigh sé an eisíocaíocht ina chinneadh cur chun feidhme 
dar dáta an 22 Nollaig 2021. D’íoc sé €10 mbilliún leis an Spáinn ar an 27 Nollaig 2021, 
agus ag an am céanna d’imréitigh sé réamh-mhaoiniú de €1.5 billiún.  

10.18. Clúdaíonn ár n-iniúchadh rialtacht na híocaíochta RRF a rinneadh leis an 
Spáinn. Bhunaíomar ár measúnú ar an gcoinníoll don íocaíocht i.e. go raibh na 
garspriocanna agus spriocanna de réir mar a bhí sainithe sa CID comhlíonta go sásúil 
(féach mír 10.11). Chun é sin a dhéanamh, scrúdaíomar ar bhailigh an Coimisiún 
fianaise leordhóthanach agus iomchuí chun tacú lena mheasúnú go raibh na 
52 gharsprioc a bhí luaite san iarraidh ar íocaíocht ón Spáinn comhlíonta go sásúil. Ní 
cuid den mheasúnú rialtachta atá ina sheiceáil an bhfuil rialacha AE agus náisiúnta á 
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gcomhlíonadh (féach mír 10.7) agus ní cuid de ach oiread measúnú a dhéanamh ar 
éifeachtacht na n-athchóirithe. Clúdóimid é sin i dtuarascálacha speisialta atá 
tiomnaithe don cheist sin. 

10.19. Rinneamar athbhreithniú freisin ar an gcaoi a ndearna AS ECFIN tuairisciú 
ar rialtacht an chaiteachais ábhartha RRF do 2021 ina AAR agus ar an gcaoi a bhfuil an 
fhaisnéis sin curtha i láthair in AMPR.  

10.20. Maidir le dearadh na rialuithe a chuireann an Coimisiún i bhfeidhm chun 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, is cuid é sin de thasc iniúchóireachta eile atá 
ar siúl faoi láthair. Cuirfimid torthaí an iniúchta sin i láthair i dtuarascáil speisialta ar 
leithligh.  
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Rialtacht na n-idirbheart 
10.21. Baineann an chuid seo den chaibidil leis an tástáil a rinneamar ar idirbheart 
na bliana seo – an t-aon íocaíocht RRF a rinneadh in 2021 agus é sin leis an Spáinn. 
Scrúdaíomar obair ex ante an Choimisiúin ar gach ceann de na 52 gharsprioc a bhí 
bainteach leis an íocaíocht sin, agus shainaithníomar roinnt laigí sa mheasúnú a rinne 
an Coimisiún orthu. Déanann ceann de na laigí sin, nach rabhthas in ann a tionchar a 
thomhas, difear do mheasúnú an Choimisiúin ar gharsprioc 395 a bheith comhlíonta go 
sásúil. Ní chuireann na laigí eile a mheasúnú ar na garspriocanna eile in amhras. 

Ní dhearna an Coimisiún measúnú ar na critéir go léir a bhain 
leis an ngarsprioc 

10.22. Bhunaigh an Coimisiún a mheasúnú ar chomhlíonadh sásúil na 
ngarspriocanna ar ghnéithe ábhartha a bhí sa tuairisc ar an ngarsprioc agus ar an 
mbeart gaolmhar, a raibh siad araon leagtha amach sa CID gaolmhar agus sa sásra 
fíorúcháin dá bhforáiltear sna socruithe oibríochtúla. 

10.23. Soláthraíodh an cur chuige sin i dtreoirlínte inmheánacha an Choimisiúin 
freisin. De réir na treoirlínte sin, mar riail, ba cheart go ndéanfaí gach gné atá sa 
tuairisc ar an ngarsprioc/sprioc sa CID, chomh maith le gnéithe atá sa tuairisc ar an 
mbeart sa CID, a chomhlíonadh go hiomlán. 

10.24. Is é Garsprioc 395, “Modhnuithe ar cháin ioncaim chorparáideach in 2021”, 
an t-aon gharsprioc atá liostaithe le haghaidh athchóiriú 8 de chomhchuid 28 in RRP na 
Spáinne. Fuaireamar nach ndearna an Coimisiún measúnú ar na gnéithe go léir dá 
bhforáiltear in CID don gharsprioc seo (Bosca 10.1). 
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Bosca 10.1 

Garsprioc 395 – “Modhnuithe ar cháin ioncaim chorparáideach in 
2021” 

Tuairisc ar gharsprioc 395 (athchóiriú C28.R8) san Iarscríbhinn a ghabhann leis an 
CID (lch. 244): 

“Teacht i bhfeidhm na modhnuithe a tugadh isteach le Dlí an Bhuiséid le haghaidh 
2021, agus rialacháin a bhaineann le Cáin Ioncaim Chorparáideach a fhorbairt 
chun ioncam ó cháin chorparáide a mhéadú.” 

Tuairisc ar athchóiriú 8 (C28.R8) – Bearta cánach sa cháin chorparáide a ghlacadh 
sa ghearrthéarma – san Iarscríbhinn a ghabhann leis an CID (lch. 241): 

“Leasóidh an t-athchóiriú seo an tAcht um Cháin Chorparáide chun an 
ranníocaíocht ón gcáin seo a mhéadú ar mhaithe le tacú le caiteachas poiblí, agus 
chomh maith leis sin tabharfar isteach simpliúcháin ar na díolúintí agus ar na 
hasbhaintí chun ráta íosta de 15 % ag cáiníocóirí a áirithiú. Ar an láimh eile, 
déanfar laghdú 5 % ar an díolúine le haghaidh díbhinní agus gnóthachain 
chaipitiúla a ghinfear lena scairshealbhaíocht i bhfochuideachtaí, idir 
fochuideachtaí chónaitheacha agus neamhchónaitheacha i gcríoch na Spáinne. 
Tabharfar cur chun feidhme an bhirt seo chun críche faoin 31 Márta 2021.” 

Rinne an Coimisiún measúnú go cuí ar an ngné a bhain le laghdú ar an díolúine le 
haghaidh díbhinní agus gnóthachain chaipitiúla. Ní dhearna sé measúnú, áfach, ar 
ghné an athchóirithe de ráta íosta de 15 %, faoi mar a foráladh dó sa tuairisc sa 
CID ar an athchóiriú. 

10.25. Chuir an Coimisiún agus údaráis na Spáinne in iúl dúinn gur chuspóir 
meántéarmach a bhí i leasuithe a thabhairt isteach chun ráta cánach íosta de 15 % a 
áirithiú, agus nach raibh sé beartaithe riamh go mbeadh sé ina ghné de gharsprioc 395. 
Ina ionad sin, bhainfí amach é trí roinnt athruithe eile ar an gcáin ioncaim 
chorparáideach amach anseo, lena n-áirítear Dlí an Bhuiséid a glacadh an 
28 Nollaig 2021 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Eanáir 2022.  

10.26. Cé go dtugaimid ar aire go bhféadfaí “ráta cánach íosta de 15 % a áirithiú” a 
mheas mar chuspóir meántéarmach, níor thagair an doiciméadacht a sholáthair an 
Ballstát ná measúnú an Choimisiúin don ghné sin áfach. Níor tugadh aon mhínithe sa 
mheasúnú ar an gcás nach raibh an ghné sin ábhartha do gharsprioc 395 ná cén chaoi 
agus cén uair a dhéanfaí anailís agus measúnú ar an ngné sin den athchóiriú. Ina 
ainneoin sin, ba é measúnú an Choimisiúin ná go raibh an gharsprioc ina hiomláine 
comhlíonta go sásúil. 
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10.27. I gcás den sórt sin, nuair nach bhfuil garsprioc comhlíonta, ba cheart íoc na 
ranníocaíochta airgeadais (nó na hiasachta, más infheidhme) ina hiomláine, nó cuid de, 
a chur ar fionraí go ceann tréimhse nach mó ná sé mhí. Ní féidir fionraithe a chealú ach 
amháin má thugann an Ballstát fianaise de chomhlíonadh sásúil na ngarspriocanna nó 
na spriocanna don Choimisiún. Mura dtarlaíonn sé sin laistigh de na sé mhí, ba cheart 
don Choimisiún méid na ranníocaíochta airgeadais nó na hiasachta (más infheidhme) a 
laghdú go cionmhar. 

10.28. Ní léir, áfach, cén chaoi ar tháinig an Coimisiún agus na Ballstáit ar 
mhéideanna na n-íocaíochtaí difriúla leis na Ballstáit ná cén chaoi ar rannchuidigh gach 
garsprioc nó sprioc leis sin. Mar thoradh air sin, ní fios cén cúiteamh san íocaíocht leis 
an Spáinn atá ann le haghaidh garsprioc nó sprioc aonair a bhaint amach. Go dtí seo, 
níl an fhadhb seo réitithe ag an gCoimisiún trí bhíthin modh a ghlacadh chun an méid 
atá i gceist le fionraí na híocaíochta nó leis an laghdú in íocaíocht a ríomh. Gan modh 
den sórt sin a bheith ann, ná faisnéis inchainníochtaithe ar gharspriocanna nó 
spriocanna, ní léir cén chaoi a ndéanfadh an Coimisiún Airteagal 24 de Rialachán RRF a 
chur chun feidhme ná cén chaoi a bhféadfadh sé a chainníochtú cén tionchar a bhain le 
gan garsprioc 395 a bhaint amach. 

Critéir do gharsprioc a bhaineann le córais rialaithe an Bhallstáit 
gan a bheith stóinseach a ndóthain 

10.29. Bhí leormhaitheas na gcóras faireacháin agus rialaithe na mBallstát atá 
molta ina choinníoll d’fhormheas na RRPanna. Ina mheasúnú ar na pleananna sin, 
shainaithin an Coimisiún easnaimh i gcórais na mBallstát. In 2021 mar sin, d’éiligh an 
Coimisiún ar 16 Bhallstát athchóirithe agus garspriocanna sonracha breise a chur 
isteach chun aghaidh a thabhairt ar na laigí sin12. Is réamhriachtanas é baint amach na 
ngarspriocanna sin do chur chun feidhme an RRP agus le haghaidh rialtacht an 
chaiteachais amach seo faoi RRF. Tá baol ann go bhféadfadh sé a bheith deacair 
measúnú a dhéanamh ar gharspriocanna agus spriocanna nach bhfuil sainithe go 
soiléir in CID, agus go bhféadfadh sé nach gcomhlíonann siad an chuspóir atá le baint 
amach acu. 

10.30. I gcás na Spáinne, bhí garsprioc 173, “Córas Comhtháite Faisnéise na 
Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta”, ar cheann de na garspriocanna a tugadh 
isteach i ndáil le córas rialaithe na Spáinne. Is í an léirthuiscint a bhain údaráis na 
Spáinne as na ceanglais a bhí ag gabháil leis an ngarsprioc ná gur chiallaigh sé sin gur 

                                                      
12 IARSCRÍBHINN XIV Ó Thuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí 2021 ó AS ECFIN. 
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cheart an córas a dhearadh go cuí, ach nach gá go mbeadh sé lánfheidhmiúil. Bhí an 
tuarascáil iniúchóireachta a d’éiligh an CID, chun fianaise a thabhairt go raibh an 
gharsprioc seo comhlíonta go sásúil, ag díriú isteach dá réir sin ar dhearadh an chórais 
agus ní ar a oibriú go hiarbhír. D’iarr an Coimisiún faisnéis bhreise chun a fhíorú an 
raibh an córas in ann sonraí maidir le tairbhithe, conraitheoirí, fochonraitheoirí agus 
úinéirí tairbhiúla a bhailiú agus a stóráil go hiarbhír. 

10.31. Dheimhnigh an Coimisiún trína thástáil féin go raibh an córas in ann na 
feidhmeanna sin a dhéanamh agus ba é a mheasúnú ar gharsprioc 173 ná go raibh sé 
comhlíonta go sásúil. Ina achoimre ar an measúnú, áfach, tugann sé ar aire go bhfuil 
dhá laige fós ann ó thaobh an chaoi ar dhéileáil an córas le faisnéis ar úinéireacht 
thairbhiúil (i gcás cuideachtaí iasachta nach bhfuil ionadaí cláraithe acu sa Spáinn). Bhí 
tionchar ag na laigí sin ar an gcaoi ar bailíodh an fhaisnéis agus ar an gcaoi a bhféadfaí í 
a rochtain chun críocha rialaithe. 

10.32. Phléigh an Coimisiún na saincheisteanna sin le húdaráis na Spáinne, a 
chomhaontaigh réitigh lena n-aghaidh. Dúirt údaráis na Spáinne go dtógfadh sé idir sé 
agus naoi mí na réitigh sin a chur chun feidhme. Mar sin féin, cé gur aontaíodh na 
réitigh sin an 1 Nollaig, bhí réamh-mheasúnú dearfach maidir leis an iarraidh ar 
íocaíocht déanta cheana féin ag an gCoimisiún an 3 Nollaig. Ní raibh aon phlean 
gníomhaíochta foirmiúil comhaontaithe ag an gCoimisiún le húdaráis na Spáinne. Gan 
plean den sórt sin, ní léir cad é an tráthchlár le haghaidh gníomhaíochtaí ceartúcháin a 
thugann aghaidh ar na teorainneacha atá fós sa chóras agus níl cur chun feidhme na 
ngníomhaíochtaí sin áirithe. 

10.33. Lig foclaíocht an CID don Choimisiún a mheas go raibh an gharsprioc 
comhlíonta go sásúil. Cé nach gcaitheann muid amhras ar an measúnú seo, chiallaigh 
sé go raibh gnéithe áirithe den chóras comhtháite faisnéise nach raibh i mbun 
oibríochta ag tráth an mheasúnaithe. Tá sé i gceist ag an gCoimisiún an gharsprioc seo 
a scrúdú tuilleadh ina iniúchtaí ex post. 

Gan an doiciméadacht ar an bpróiseas measúnaithe a bheith 
leordhóthanach 

10.34. Ba cheart go mbeadh rian iniúchóireachta leormhaith san áireamh i gcóras 
rialaithe inmheánaigh: doiciméadacht iomlán agus trédhearcach faoin gcaoi a bhfuil 
measúnú déanta ar bhaint amach garspriocanna agus spriocanna. Sa nóta maidir le 
rialú inmheánach a chur ar bun le haghaidh RRF atá ag an gCoimisiún féin, cuirtear 
béim air sin tríd an méid seo a leanas a rá: “Mar chuid de straitéis iomlán rialaithe, tá 
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rialacha maidir le bainistiú doiciméad (DM) le leagan síos chun an trédhearcacht is mó 
is féidir sna modhanna oibre a áirithiú agus chun rianta iomlána iniúchóireachta a 
áirithiú”. Déanann an Coimisiún doiciméadú ar ghnéithe a ghabhann le comhlíonadh 
sásúil na garsprice nó na sprice ina rian iniúchóireachta (féach mír 10.7). 

10.35. I gcás dhá gharsprioc13, fuaireamar amach nach raibh an rian 
iniúchóireachta leordhóthanach chun na gnéithe ar fad a bhí measta mar ábhartha i 
bpróiseas an mheasúnaithe a chlúdach. Tugann Bosca 10.2 sampla de chás amhlaidh. 

Bosca 10.2 

Sampla de rian iniúchóireachta neamhdhóthanach ó thaobh 
thaifeadadh mheasúnú na garsprice 

Tuairisc ar gharsprioc 215 (athchóiriú C14.R1) san Iarscríbhinn a ghabhann leis an 
CID (lch. 138): 

“Baileoidh an suíomh gréasáin sonraí turasóireachta sa Spáinn ó fhoinsí éagsúla 
staidrimh turasóireachta, lena n-áirítear comhlachtaí poiblí agus príobháideacha 
amhail INE, Turespaña, Banc na Spáinne, AENA nó RENFE, agus beidh an suíomh 
gréasáin sin oibríochtúil.” 

Mheas an Coimisiún go raibh na gnéithe uile de gharsprioc 215 bainte amach, agus 
tháinig sé ar an tátal go raibh an gharsprioc comhlíonta go sásúil. Sa roinn anailíse 
den chomhad don mheasúnú achomair, dúirt an Coimisiún go raibh an suíomh 
gréasáin a bhain leis an ngarsprioc oibríochtúil agus go bhfuil sé ag bailiú sonraí 
turasóireachta go leanúnach ó chomhlachtaí príobháideacha agus poiblí agus go 
bhfuil sé á nuashonrú sin go leanúnach. 

I rian iniúchóireachta an phróisis measúnaithe go gharsprioc 215, áfach, ní raibh 
aon fhianaise ann d’fhíorú an Choimisiúin go raibh an suíomh gréasáin ag bailiú 
sonraí ó phríomhfhoinsí staidrimh turasóireachta. 

                                                      
13 Garsprioc 215, “Seoladh shuíomh gréasáin ‘DATAESTUR’ a bhailíonn sonraí ar 

thurasóireacht”; Garsprioc 303, “Teacht i bhfeidhm an Bhundlí um an oideachas”. 
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AARanna agus comhshocruithe 
rialachais eile 
10.36. Is iad na AARanna an phríomhuirlis atá ag ardstiúrthóireachtaí an 
Choimisiúin chun tuairisciú a dhéanamh ar an bhfuil dearbhú réasúnach acu go bhfuil 
rialtacht an chaiteachais á áirithiú le nósanna imeachta rialaithe. Den chéad uair riamh, 
tá caiteachas RRF i ráiteas dearbhaithe an Ard-Stiúrthóra atá foilsithe in AAR 2021 ó 
AS ECFIN.  

10.37. Deimhníonn ráiteas dearbhaithe 2021 an Ard-Stiúrthóra go dtugann na 
nósanna imeachta rialaithe atá i bhfeidhm ag AS ECFIN na ráthaíochtaí riachtanacha i 
leith na nithe seo a leanas:  

(i) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart bunúsach, agus 

(ii) cur chun feidhme Airteagal 22(5)(b) den Rialachán. 

10.38. In 2021, rinne AS ECFIN a chuid straitéisí iniúchóireachta agus rialaithe a 
shainiú do RRF agus chuir sé tús le creat nua rialaithe a chur chun feidhme le haghaidh 
gníomhaíochtaí na Saoráide. Sa bhreis ar an obair ex ante, d’fhormheas AS ECFIN a 
straitéis iniúchóireachta i mí na Nollag 2021. Is é cuspóir na straitéise iniúchóireachta 
ná a dhearbhú ar baineadh amach garspriocanna agus spriocanna, agus a mheasúnú an 
bhfuil na córais bhainistithe agus rialaithe is gá curtha ar bun ag na húdaráis náisiúnta 
a mhéid a bhaineann le rialtacht íocaíochtaí agus cosaint leasanna airgeadais an 
Aontais sa chaoi a ndéanann siad RRP a chur chun feidhme.  

10.39. Forálann an straitéis iniúchóireachta do thrí chineál iniúchtaí ex post. 

o iniúchtaí a bhaineann le baint amach garspriocanna agus spriocanna (rialtacht); 

o iniúchtaí córais a dhíríonn isteach ar bhailiú sonraí agus ar thuairisciú ar 
gharspriocanna agus spriocanna sna Ballstáit (rialtacht); 

o iniúchtaí córais i ndáil le cosaint leasanna airgeadais an Aontais. 
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10.40. Bunaíodh an dearbhú réasúnach maidir le rialtacht na híocaíochta chun na 
Spáinne ar rialuithe cuimsitheacha ex ante. Tá socruithe rialuithe agus faireacháin do 
RRF nua-bhunaithe ag an Spáinn. I gcomhréir le straitéis rialaithe an Choimisiúin, beidh 
na torthaí ex post iniúchóireachta nó rialuithe ábhartha maidir le comhlíonadh na 
ngealltanas breise i ndáil leis an ngarsprioc rialaithe (féach mír 10.33) curtha ar fáil 
amach anseo. 

10.41. I gcodarsnacht le cláir AE eile, déanann an Coimisiún measúnú cáilíochtúil i 
dtaobh na dtorthaí rialaithe agus i dtaobh leibhéal an riosca a ghabhann le hoibríochtaí 
i gcás an RRF, gan aon mheastachán gaolmhar ar earráidí a dhéanamh. 

10.42. Níl caiteachas faoi RRF in 2021 mar chuid den riosca foriomlán ag tráth na 
híocaíochta do chaiteachas a bhaineann le MFF atá foilsithe in AMPR an Choimisiúin. I 
ráiteas leithleach, déanann an Coimisiún trácht ar ráiteas an AOD go bhfuil dearbhú 
réasúnach aige ar dhlíthiúlacht agus rialtacht na híocaíochta RRF aonair a rinneadh in 
2021. Tá an dearbhú bunaithe ar mheasúnú dearfach na fianaise do chomhlíonadh na 
ngarspriocanna ón iarraidh ar íocaíocht. 

10.43. Tugaimid ar aire gur eisigh seirbhís um iniúchóireacht inmheánach an 
Choimisiúin béim ar ábhar i ndáil le RRF mar chuid dá tuairim iniúchóireachta 
foriomlán in AMPR. Déanann an bhéim ar ábhar trácht ar ghnéithe áirithe de dhearadh 
straitéis rialaithe an RRF, lena gclúdaítear dlíthiúlacht agus rialtacht, a bhfuil tuilleadh 
forbartha fós le déanamh orthu in 2022.14 

                                                      
14 Iarscríbhinn VI d’Imleabhar III de AMPR 2021. 
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Conclúidí agus moltaí 

Conclúidí 

10.44. An fhianaise iniúchóireachta fhoriomlán atá faighte againn trínár n-obair 
agus atá curtha i láthair sa chaibidil seo againn, tugann sé le tuiscint nach raibh ceann 
de na garspriocanna a ghabhann leis an gcead eisíocaíocht leis an Spáinn comhlíonta 
go sásúil. Níl córas sainithe ag an gCoimisiún go fóill chun cainníochtú a dhéanamh ar 
an tionchar a ghabhann le gan garsprioc nó sprioc a bhaint amach. Is é ár dtuairim ná 
nach bhfuil an earráid ábhartha. 

10.45. Fuarthas laigí eile in obair an Choimisiúin nuair a bhí na garspriocanna á 
measúnú aige, agus baineann siad sin le gan critéir atá stóinseach go leor a bheith aige 
don gharsprioc agus gan doiciméadacht leordhóthanach a bheith ann dá chuid oibre, 
cé nach ndéanann sé sin difear don mheasúnú ar bhaint amach na garsprice. 

Moltaí 

10.46. Bunaithe ar ár bhfionnachtana agus conclúidí do 2021, molaimid don 
Choimisiún: 

Moladh 10.1 – Bonn cirt a thabhairt do na gnéithe 
neamhábhartha do mheasúnú ar gharspriocanna agus 
spriocanna 

Bonn cirt a thabhairt go soiléir do na gnéithe sna Comhshocruithe Oibríochtúla agus sa 
CID nach measann siad go bhfuiltear ábhartha do chomhlíonadh sásúil na 
ngarspriocanna agus na spriocanna.  

Spriocdháta cur chun feidhme: Láithreach 
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Moladh 10.2 – Modheolaíocht a fhorbairt d’fhionraí 
(pháirteach) íocaíochta 

Modheolaíocht a fhorbairt chun an méid atá le cur ar fionraí a ríomh i gcomhréir le 
hAirteagail 24.6 agus 24.8 den Rialachán. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Láithreach 

Moladh 10.3 – Feabhas a chur ar dhoiciméadacht an 
mheasúnaithe ar gharspriocanna agus spriocanna 

Feabhas a chur ar dhoiciméadacht an mheasúnaithe ar gharspriocanna agus 
spriocanna trí na gnéithe go léir a scrúdaítear le linn na hoibre ex ante a dhoiciméadú 
go hiomlán. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Láithreach 
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Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 10.1 – Íocaíochtaí RRF in 2021 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ón Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta ón gCoimisiún. 

An Spáinn 9 037 10 000

An Iodáil 8 954 -

An Fhrainc 5 118 -

An Ghréig 2 310 -

An Ghearmáin 2 250 -

An Rómáin 1 851 -

An Phortaingéil 1 808 -

Poblacht na Seice 915 -

An tSlóvaic 823 -

An Chróit 818 -

An Bheilg 770 -

An Ostair 450 -

An Liotuáin 289 -

An Laitvia 237 -

An tSlóivéin 231 -

An Danmhairg 202 -

An Chipir 131 -

An Eastóin 126 -

Málta 41 -

Lucsamburg 12 -

Ballstáit 
le RRP 
formheasta 

Réamh-
mhaoiniú do 

dheontas RFF

(milliún euro)

FR

DE

LU

PT

IT

GR

RO

CZ SK

AT

SI

LV

LT

CY

BE

HR

DK

EE

MT

ES

Eisíocaíochtaí deontais RFF 
gan réamh-mhaoiniú san 
áireamh
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Freagraí ó na hinstitiúidí ar an 
tuarascáil bhliantúil ar chur chun 
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bhliain airgeadais 2021 

296



Clár 
Leathanach 

Caibidil 1 An ráiteas dearbhaithe agus faisnéis 
tacaíochta

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 299 

Caibidil 2 Bainistiú buiséadach agus airgeadais

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 309 

Caibidil 3 Ioncam

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 315 

Caibidil 4 An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus 
Inneachar Digiteach

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 321 

Caibidil 5 Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 330 

Caibidil 6 Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 346 

Caibidil 7 Imirce agus Bainistiú Teorainneacha 
Slándáil agus Cosaint

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 352 

Caibidil 8 An Chomharsanacht agus an Domhan

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 358 

297



Caibidil 9 An Riarachán Poiblí Eorpach 

Freagraí ó Pharlaimint na hEorpa 362 

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 364 

Caibidil 10 An tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 365 

298



FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 1 – AN RÁITEAS DEARBHAITHE AGUS FAISNÉIS 

TACAÍOCHTA’ 

RÉAMHRÁ A GHABHANN LEIS NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

In 2021, chonacthas maolú na srianta a cuireadh i bhfeidhm le linn na paindéime domhanda ach 
chonacthas freisin fíor‑ leithead an damáiste shóisialta agus eacnamaíoch arna dhéanamh ag 
COVID‑19.  

Rannchuidigh buiséad an Aontais chun tionchar eacnamaíoch na paindéime a laghdú agus chun 
geilleagair na hEorpa a neartú agus chun iad a dhéanamh níos athléimní. Níl in NGEU agus an 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta ach dhá shampla den fhreagairt aontaithe ón Aontas 
Eorpach in aghaidh COVID‑19. 

Chomh maith leis sin, san am neamhghnách seo, lean an Coimisiún air ag leagan béime ar an 

tábhacht a bhain lena áirithiú gur caitheadh buiséad an Aontais go freagrach agus i 
gceart, agus le hobair a dhéanamh le gach páirtí a bhí páirteach, lena n‑áirítear Ballstáit, chun a 
chinntiú go seachadann sé torthaí inláimhsithe ar an talamh. 

Déanann an Coimisiún faireachán géar ar chur chun feidhme bhuiséad an Aontais. Má 
shuitear go bhfuil airgead an Aontais caite go míchuí ag na Ballstáit, idirghabhálaithe nó tairbhithe 
críochnaitheacha, déanann an Coimisiún bearta láithreach chun na hearráidí sin a cheartú agus 
chun na cistí a aisghabháil mar is gá. 

Cuimsítear le cur chun feidhme bhuiséad an Aontais láimhseáil na milliún idirbheart, agus na 
céadta míle seiceáil, ar fud na gclár agus modhanna bainistíochta uile. Is é is aidhm don Choimisiún 
cothromaíocht a bhaint amach idir leibhéal íseal earráidí, íocaíochtaí tapa agus costais 

réasúnacha rialuithe.  

Cé gur tháinig feabhas ar bhainistíocht airgeadais bhuiséad an Aontais le himeacht ama, bíonn 
earráidí fós le brath ar roinnt cineálacha caiteachais. Rialaítear iad seo le rialacha agus scéimeanna 
aisíocaíochta níos casta den chuid is mó. Leanann an Coimisiún air ag sainaithint cá bhfuil na 
fadhbanna, déanann sé bearta coisctheacha agus leasúcháin chun aghaidh a thabhairt ar na laigí a 
shainaithnítear agus áirithíonn sé go ndéantar earráidí a chosc agus a bhrath sna cláir uile le 
himeacht ama. 

TORTHAÍ INIÚCHTA LE hAGHAIDH BHLIAIN AIRGEADAIS 2021 

Iontaofacht na gcuntas 

1.8 Fáiltíonn an Coimisiún roimh an tuairim go bhfuil cuntais an Aontais saor ó earráid ábhartha

don 15ú bliain as a chéile. 
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Rialtacht idirbheart 

1.18 a) A mhéid a bhaineann le cuid de bhuiséad an Aontais a bhaineann le hioncam,

fáiltíonn an Coimisiún roimh thuairim Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) a mheasann go bhfuil an 
t‑ ioncam saor ó earráid ábhartha. 

Chomh maith leis sin, fáiltíonn an Coimisiún roimh thuairim CIE a mheasann go bhfuil na córais a 
bhaineann le hioncam, a ndearnadh scrúdú orthu, éifeachtach ar an mórgóir. Mar a dhéanann sé 
lena thorthaí féin, rachaidh an Coimisiún i ngleic leis na saincheisteanna a sainaithníodh in 
iniúchadh CIE i mBallstáit faoi leith, rud a mbeidh gá leis chun bearta iomchuí a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt ar na laigí a sainaithníodh agus chun iad a réiteach. 

Leanfaidh an Coimisiún air ag géarú na mbeart leantach maidir le pointí oscailte ADT 
seanbhunaithe agus ag baint forchoimeádas CBL nuair is féidir. 

Maidir leis na bearta a bhaineann le laghdú na bearna custaim, tugann an Coimisiún le fios go 
bhfuil sé d’uaillmhian ag roinnt beart sa Phlean Gníomhaíochta Custaim cur leis an gcuspóir seo, cé 
nach é is cuspóir fhoriomlán don Phlean Gníomhaíochta an bhearna seo a laghdú (Féach freisin 
freagra an Choimisiúin ar mhír 3.13). 

b) A mhéid a bhaineann le rialtacht an chaiteachais, bunaithe ar na hiniúchtaí agus rialuithe

iomadúla atá déanta, tá meastachán an Choimisiúin féin i ndáil leis an riosca tráth na

híocaíochta, i.e. an leibhéal earráide atá fágtha tráth na híocaíochta, tar éis a rialuithe

coisctheacha, cobhsaí go fóill ag 1.9 % den chaiteachas ábhartha, i.e. an leibhéal céanna a bhí ann
in 2020. Tá an chobhsaíocht i gcomhréir leis an bhfíoras go mbaineann tromlach an chaiteachais in
2021 leis an gclárthréimhse 2014 – 2020 fós.

I bhfianaise chineál ilbhliantúil a chaiteachais agus straitéisí rialúcháin, cuireann an 
Coimisiún iarrachtaí substaintiúla isteach chun rialuithe a dhéanamh i ndiaidh na n‑ íocaíochtaí agus 
chun leanúint le ceartúcháin a dhéanamh. Léirítear na hiarrachtaí seo sa riosca measta ag 

dúnadh an chláir1, atá ag 0.8 % ar an bhforiomlán (0.9 % in 2020). Tá sé seo i bhfad níos ísle 
ná an tairseach ábharthachta de 2 % agus tá sé i gcomhréir leis an dá leibhéal a sroicheadh sna 
blianta roimhe ó bhí 2016 ann agus le cuspóir an Choimisiúin. 

A bhuí leis an bhflúirse faisnéise a fuarthas lena rialuithe agus a anailís mhionsonraithe orthu, tá 
an Coimisiún in ann an caiteachas dá bhfuil an riosca tráth na híocaíochta os cionn 1.9 % 

a roinnt ar: 

 mheánriosca caiteachais, ag a bhfuil riosca tráth na híocaíochta idir 1.9 % agus 2.5 %, a

léiríonn 23 % den chaiteachas iomlán agus,

 riosca caiteachais níos airde, ag a bhfuil riosca tráth na híocaíochta os cionn 2.5 %, a

léiríonn 22 % den chaiteachas iomlán le haghaidh 2021.

Dá réir sin, measann an Coimisiún go mbaineann riosca íseal le breis agus leath den 
chaiteachas (55 %) toisc go bhfuil an riosca tráth na híocaíochta faoi bhun na tairsí ábharthachta 
(Féach na mionsonraí sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht, 2021, 
Imleabhar II, leathanach 50). 

1 Sa chás nach bhfuil aon dúnadh de bhearta an Chiste Eorpaigh um Ráthaíocht Talmhaíochta, i réimse an 
chaiteachais talmhaíochta cuirtear an méid críochnaitheach faoi riosca in ionad an riosca tráth an dúnta. 
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Tionchar riosca earráide chastacht na rialacha agus an bhealaigh a eisíoctar cistí an Aontais 

1.19 – an chéad fhleasc Roinneann an Coimisiún an chonclúid go bhfuil an riosca

earráide níos ísle i gcás caiteachas atá faoi réir rialacha simplithe (in íocaíochtaí bunaithe ar 
theidlíochtaí go príomha). Dá bhrí sin, tá iarracht déanta ag an gCoimisiún leanúint lena iarrachtaí 
simplithe a mhéid is féidir agus cláir 2021-2027 á ndearadh, go háirithe i réimsí an taighde agus 
na nuálaíochta agus sa bheartas comhtháthaithe, trí úsáid na roghanna costas simplithe chomh 
maith leis an maoiniú nach nasctar le scéimeanna costais a chur chun cinn, chomh maith leis an 
tsamhail seachadta CBT nua. 

An dara fleasc Cé gurbh fhéidir le castacht na rialacha cur le riosca níos airde earráidí,

measann an Coimisiún go bhféadfaidh na rioscaí a bhaineann le roinnt de na cláir is casta a 
mhaolú leis na córais rialúcháin atá i bhfeidhm. 

Tá bearta spriocdhírithe leasúcháin á ndéanamh ag an gCoimisiún i ndáil leis na catagóirí a 
mbaineann meánriosca agus riosca níos airde leo go háirithe. Áirítear le bearta den sórt sin, 
feasacht na dtairbhithe agus na gcomhpháirtithe cur chun feidhme a ardú i ndáil le rialacha is 
infheidhme de chuid an Aontais agus saincheisteanna a tharlaíonn arís agus arís eile, na straitéisí 
rialúcháin a choigeartú i gcás inar gá, na ceachtanna a foghlaimíodh a chur i bhfeidhm ar chláir 
amach anseo agus rialacha a shimpliú i gcásanna inar féidir. 

An tráth céanna, féadfar go mbeadh gá le coinníollacha casta agus rialacha incháilitheachta, chun 
cuspóirí uaillmhianacha beartais a bhaint amach, i gcás ina mbíonn gá le cúnamh a spriocdhíriú, nó 
chun bunphrionsabail an Mhargaidh Aonair a urramú (soláthar poiblí nó rialacha Státchabhrach).  

Ní mór, dá bhrí sin, cothromaíocht a aimsiú idir dlíthiúlacht agus rialtacht agus cuspóirí 

beartais a bhaint amach agus na costais seachadta á gcur san áireamh ag an am céanna. 

1.20 Tá an Coimisiún agus CIE den tuairim chéanna i ndáil leis an tionchar atá ag an

mbealach a n‑eisíoctar cistí ar an riosca earráide.  

Bunaithe ar an bhfaisnéis mhionsonraithe atá ar láimh aige, áfach, measann an Coimisiún nach 
bhfuil na rioscaí tráth na híocaíochta ábhartha go haonfhoirmeach maidir le híocaíochtaí 
bunaithe ar aisíocaíochtaí. D’fhéadfadh an neamhchosaint ar riosca a bheith éagsúil laistigh den 
réimse beartais céanna agus laistigh den chlár caiteachais céanna fiú. 

Caiteachas ardriosca 

1.22 - 1.23 Bunaithe ar a mheasúnú mionsonraithe, roinneann an Coimisiún a chaiteachas de

réir a riosca mheasta tráth na híocaíochta. Ar an mbonn sin, measann an Coimisiún go bhfuil an 
riosca tráth na híocaíochta os cionn 1.9 % i gcás 45 % dá chaiteachas ábhartha, figiúr atá cobhsaí i 
gcomparáid le 2020.  

Baineann sé seo le roinnt clár oibríochtúil le haghaidh ‘Comhtháthú’, i.e. iad siúd lena léirítear 
easnaimh thromchúiseacha agus/nó a mbaineann rátaí earráide os cionn 1.9 % leo; na deontais le 
haghaidh an chláir taighde, Fís 2020, agus deontais chasta eile faoin gceannteideal CAI céanna; 
gníomhaireachtaí íocaíochta CBT aonair le haghaidh íocaíochtaí díreacha agus forbairt tuaithe 
chomh maith le roinnt Ballstát le haghaidh bearta margaidh ag a bhfuil rátaí earráide os cionn 
1.9 %. 

Féach an freagra ón gCoimisiún ar mhír 1.19 agus ar mhír 1.20. 
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1.24 I réimse beartais ‘Comhtháthú, athléimneacht agus luachanna’, shainaithin an

Coimisiún agus na húdaráis iniúchóireachta na catagóirí céanna neamhrialtachtaí trí chéile agus a 
shainaithin CIE, ar bhonn típeolaíochta coitinne: caiteachas, soláthar poiblí, rian iniúchta agus 
Státchabhair neamh‑ incháilithe.  

Tá bearta á ndéanamh ag an gCoimisiún le húdaráis chláir, atá freagrach ar an gcéad ásc as 
earráidí a chosc agus a bhrath, le bearta fothaithe acmhainneachta agus iniúchtaí, chun earráidí a 
laghdú. Thug an Coimisiún aghaidh ar threoraíocht a thabhairt cothrom le dáta, treoraíocht arb é is 
aidhm di, i gcomhar le húsáid riachtanach roghanna costas simplithe, cáilíocht fíoruithe 
bainistíochta a fheabhsú tuilleadh.  

Tá pleananna gníomhaíochta i ndáil le Soláthar Poiblí agus Státchabhair á gcur chun feidhme ag an 
gCoimisiún freisin. Tá sé d'aidhm ag na gníomhaíochtaí seo cabhrú le riarthóirí agus tairbhithe chistí 
an Aontais a gcleachtais um sholáthar poiblí a fheabhsú agus riosca neamhrialtachtaí a bhaineann 
le cur i bhfeidhm rialacha Státchabhrach a laghdú le cláir oiliúna agus scaipeadh faisnéis ábhartha 
ar pháirtithe leasmhara Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa. Ar deireadh, pleananna 
gníomhaíochtaí leasúcháin a iarrtar ar na húdaráis chláir lena mbaineann gach uair a aimsítear 
easnaimh ama, rannchuidíonn siad le feabhsú chórais na gclár lena mbaineann 

1.25 Maidir leis an réimse beartais ‘Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol’, le haghaidh

bearta margaidh agus forbairt tuaithe, tá measúnú CIE i gcomhréir le measúnú an Choimisiúin, a 
fheiceann riosca níos airde earráidí sna réimsí sin. Faoin gcreat reachtach CBT atá ann faoi láthair, 
tá feidhm ag coinníollacha casta agus ag rialacha incháilitheachta i gcás inar gá cabhair a 
spriocdhíriú d’fhonn cuspóirí beartais uaillmhianacha a bhaint amach. Is gá, dá bhrí sin, 
cothromaíocht a aimsiú idir breithnithe dlíthiúlachta agus rialtachta agus cuspóirí beartais a bhaint 
amach agus na costais seachadta á gcur san áireamh ag an am céanna. Don tréimhse 2023-2027, 
tá an Coimisiún ag tabhairt aghaidh air sin trí úsáid Roghanna Costais Simplithe a chur chun cinn 
agus trí CBT a shimpliú. 

1.26 Sa réimse ‘an Taighde agus an Nuálaíocht’, tá cistiú atá bunaithe ar chostais iarbhír sách

casta agus tugtha d’earráidí fós, go háirithe i gcás cineálacha áirithe tairbhithe (féach mír 1.19) 
d’ainneoin iarrachtaí an Choimisiúin chun treoraíocht a thabhairt do na rannpháirtithe uile.  

Anuas air sin, mar mhalairt ar chistiú atá bunaithe ar chostais iarbhír, tá an Coimisiún ag cur chun 
cinn úsáid mhéadaithe cnapshuimeanna agus córas aonaid costais le haghaidh costais phearsanra 
atá ar fáil le haon deontas, toisc gurb é sin príomhfhoinse na n‑earráidí. 

1.27 Maidir le ‘an Chomharsanacht agus an domhan’, measann an Coimisiún nach bhfuil an

caiteachas, lena mbaineann riosca níos ísle, faoin gcaibidil seo, teoranta d’íocaíochtaí tacaíochta 
buiséadaí agus caiteachas riaracháin amháin, ach go n‑áirítear leis caiteachas eile faoi dheighleoga 
um bainistíocht dhíreach agus indíreach lena mbaineann riosca íseal nó meánriosca tráth na 
híocaíochta. 

Tíopeolaíocht earráidí: incháilitheacht státchabhrach agus rialacha soláthair phoiblí, agus sáruithe 
orthu  

1.28 Léiríonn an tíopeolaíocht earráidí castacht na rialacha. Tá an Coimisiún ag obair ar bhonn

leanúnach, dá bhrí sin, chun na rialacha a shimpliú a oiread is féidir agus úsáid na sásraí seachadta 
níos simplí, amhail roghanna costas simplithe, a úsáid. Is iad laghdú an rómhaorlathais do 
thairbhithe agus laghdú na castachta cuid de phrionsabail stiúrtha Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 
2021-2027. Féach an freagra ón gCoimisiún ar mhír 1.19. 
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1.29 Maidir leis na cásanna d’earráidí incháilitheachta arna sainaithint ag CIE sna Cistí beartais

comhtháthaithe, measann an Coimisiún nach bhfuil aon bhunús dlí i ndáil le gearradh ceartúchán 
airgeadais i gcás dhá idirbheart i ndáil le cláir amháin. Tugann an Coimisiún dá aire freisin go 
dtagraíonn trian amháin de leibhéal measta earráide CIE do chlár náisiúnta amháin a thugann 
aghaidh ar an dífhostaíocht i measc na hóige agus go léiríonn sé saincheist an‑sonrach. Tagraíonn 
an Coimisiún dá fhreagra ar mhír 5.15 agus ar mhír 5.22. 

A mhéid a bhaineann leis an Taighde agus an Nuálaíocht, tugann an Coimisiún dá aire nach 
foinse choitianta earráidí don réimse beartais iad ‘tionscadail neamh‑ incháilithe’. 

1.30 Tugann an Coimisiún dá aire, go raibh earráidí a bhain le rialacha Státchabhrach, arna

sainaithint ag údaráis na mBallstát agus ag an gCoimisiún, ní b’annaimhe le blianta beaga anuas a 
mhéid a bhain sé leis na Cistí beartais comhtháthaithe, rud a léiríonn tionchar na mbeart a dearadh 
faoi phlean gníomhaíochta an Choimisiúin um Státchabhair. 

Is foinse thábhachtach earráide é soláthar poiblí, foinse a thuairiscíonn údaráis iniúchóireachta, atá 
níos fearr sa lá atá inniu ann i ndáil le fadhbanna den sórt sin a bhrath. Léiríonn sé seo go bhfuil 
rath ar na gníomhaíochtaí um acmhainn riaracháin a cuireadh chun feidhme faoi phlean 
gníomhaíochtaí an Choimisiúin um sholáthar poiblí freisin. Tagraíonn an Coimisiún dá fhreagraí ar 
mhíreanna 5.27 agus 5.29. 

Caiteachas lena mbaineann riosca íseal 

1.32 Bunaithe ar a mheasúnú mionsonraithe, measann an Coimisiún go léiríonn (na codanna de)

na cláir cistiúcháin lena mbaineann riosca íseal, rud a chiallaíonn go bhfuil an riosca comhlachaithe 
tráth na híocaíochta faoi bhun 1.9 %, thart ar 55 % den chaiteachas ábhartha in 2021, mar a bhí in 
2020.  

Áirítear leis sin caiteachas thromlach mór na ngníomhaireachtaí íocaíochta CBT agus an Ciste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh, chomh maith le roinnt clár oibríochtúil le haghaidh ‘Comhtháthú’, i.e. 
iad siúd lena mbaineann ráta íseal earráide; caiteachas a bhaineann le gníomhaíochtaí Marie 
Skłodowska‑Curie; deontais na Comhairle Eorpaí um Thaighde; an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis 
agus an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS; an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa; Erasmus+; an 
Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht; tacaíocht bhuiséadach, fóirdheontais agus 
caiteachas riaracháin.  

Maidir leis an réimse ‘Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol’, tá an Coimisiún sásta le 
conclúid CIE (mar a thugtar le fios i gCaibidil 6) go bhfuil íocaíochtaí díreacha CERT, a chuimsíonn 
68 % den chaiteachas faoi acmhainní nádúrtha, saor ó earráid ábhartha. Tá sé seo i gcomhréir le 
conclúid an Choimisiúin féin sa Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí a chuir Ard‑Stiúrthóireacht 
na Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe le chéile i ndáil le caiteachas CBT. 

Faisnéis rialtachta an Choimisiúin 

Meastachán earráide an Choimisiúin 

1.36 - 1.38 Agus é ag tógáil a dhearbhaithe ón mbun aníos ar leibhéal mionsonraithe, i.e. de

réir cláir nó de réir deighleog caiteachais ábhartha eile, toisc nach bhfuil cur chun feidhme 
aonchineálach ar fud na gclár agus na mBallstát, is é is cuspóir don Choimisiún an áit a bhfuil na 
fadhbanna a shainaithint chun bearta leasúcháin iomchuí a dhéanamh dá réir sin. 
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Tá an Coimisiún muiníneach as an bhfaisnéis maidir le rioscaí tráth na híocaíochta agus 
rioscaí tráth dhúnadh an chláir a léirítear sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus 

ar Fheidhmíocht. Tá siad bunaithe ar na céadta míle seiceáil a dhéanann an Coimisiún agus na 
Ballstáit gach bliain, ag leanúint a straitéisí rialúcháin atá bunaithe go cúramach, atá saincheaptha 
do shonraíochtaí na gclár caiteachais. 

Tá dlúthfhaireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún ar an riosca tráth na híocaíochta agus an riosca 
tráth dhúnadh an chláir, agus is é is cuspóir dó an riosca tráth dhúnadh an chláir a choinneáil faoi 
bhun na tairsí ábharthachta de 2 %. 

Tugann an Coimisiún dá aire go bhfuil an cur chuige atá aige, mar bhainisteoir bhuiséad an Aontais, 
éagsúil leis an gcur chuige atá ag CIE ina ról mar iniúchóir seachtrach. D’fhéadfadh roinnt 
difríochtaí a bheith ann idir na meastacháin ar an leibhéal earráide ón dá institiúid dá bharr sin. 

Ina theannta sin, ní thagann measúnú an Choimisiúin le measúnú CIE ar earráid aonair i gcónaí. 

Bunaithe ar an obair atá déanta, measann an Coimisiún go léirítear leis an riosca tráth na 
híocaíochta, a chuirtear i láthair sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht le 
haghaidh CAI1 ‘An margadh aonair, an nuálaíocht agus cúrsaí digiteacha’, an leibhéal earráide 
(féach pointe 4.6 agus pointe 4.29, i gCaibidil 4). 

Maidir leis an réimse ‘Comhtháthú, athléimneacht agus luachanna’, tugann an Coimisiún dá 
aire, i ndáil le luach uasta a mheastacháin earráide le haghaidh cheannteideal 2 CAI (2.3 %), a 
chuirtear san áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht le haghaidh 
ríomh riosca foriomlán an Choimisiúin tráth na híocaíochta, go dtiteann sé laistigh de mheastachán 
CIE don raon earráide don tríú bliain as a chéile. 

Maidir le ceannteideal 3 ‘Acmhainní nádúrtha agus an comhshaol’, fáiltíonn an Coimisiún roimh 
mheastachán CIE ar an ráta earráide de 1.8 %, ráta atá faoi bhun na tairsí ábharthachta agus atá i 
gcomhréir lena mheasúnú féin ar an riosca tráth na híocaíochta. 

1.39 Leanann an Coimisiún air ag déanamh beart chun éifeachtacht na seiceálacha ex post a

fheabhsú. 

Mar shampla, sa réimse an Taighde agus an Nuálaíocht, bhí Seirbhís Iniúchta Comónta an 
Choimisiúin ag obair ar na gnéithe arna léiriú ag CIE i dtuarascálacha roimhe seo. Tá formhór na 
ngníomhaíochtaí seo chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna seo curtha chun feidhme agus 
leanfaidh an Coimisiún air ag obair orthu. 

I réimse an Bheartais comhtháthaithe, measann an Coimisiún, ar an iomlán, gur féidir brath ar 
obair na n‑údarás iniúchóireachta agus a gcomhlachtaí rialúcháin, cé is moite de líon teoranta 
díobh mar a thuairiscítear sna Tuarascálacha Bliantúla ar Ghníomhaíochtaí. I roinnt cásanna, 
braitear earráidí breise anois agus arís ach ní thugtar le fios leis sin laige chórasach ar leibhéal an 
údaráis iniúchóireachta.  

Lean an Coimisiún air in 2021 ag obair go dlúth i gcomhar le húdaráis iniúchóireachta na mBallstát 
chun creat comhsheasmhach láidir dearbhúcháin agus rialúcháin a áirithiú, lena n‑áirítear faoi 
choinníollacha srianta praiticiúla le haghaidh iniúchtaí le linn na paindéime, agus chun feabhas a 
chur ar cháilíocht na hoibre dearbhúcháin de réir mar is gá, rud a neartaíonn an inniúlacht braite 
agus ceartúcháin is gá.  
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Measúnú riosca an Choimisiúin 

1.40 - 1.41 Mar a mhínítear sa fhreagra ar mhír 1.36, tá an Coimisiún muiníneach as an

bhfaisnéis maidir le rioscaí tráth na híocaíochta agus rioscaí tráth dhúnadh an chláir a a léirítear as 
Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht. 

Sa réimse an Taighde agus an Nuálaíocht, tá bearta curtha i bhfeidhm ag Seirbhís Iniúchta 
Comónta an Choimisiún chun aghaidh a thabhairt ar mholtaí CIE ar iniúchtaí ex post chomh maith 
leis na modhanna le haghaidh ríomh an ráta earráide le haghaidh Fís 2020. Ar an mbonn sin, tá an 
Coimisiún muiníneach as toradh an ráta earráide a ríomhadh don cheannteideal CAI seo. 

Mar gheall ar dheighilt níos mionsonraithe an chaiteachais de réir próifílí riosca agus córais 
rialúcháin faoi ‘Comhtháthú, athléimneacht agus luachanna’, is féidir leis an gCoimisiún an 
chuid sonrach den chóras, ina gcuirtear sonraí leis an gclár, ar dócha a ndéanfadh earráidí difear di, 
agus earráidí á mbrath, agus obair CIE á cur san áireamh freisin. Dá bhrí sin, tá sé in ann léargas 
difreáilte a thabhairt ar an leibhéal earráide thar na híocaíochtaí atá déanta agus tá sé in ann na 
réimsí ina bhfuil gá le feabhsuithe a shainaithint go soiléir.  

Tá an Coimisiún den tuairim go gcuirtear ar a chumas meastachán réasúnach cóir ar na rátaí 
earráide le haghaidh gach cláir agus le haghaidh na gclár uile go carnach a shuí lena mheasúnú 
mionsonraithe atá bunaithe ar mheascán d’obair iniúchóireachta deisce agus ar an láthair a 
chumhdaíonn na cláir éagsúla aonair agus na pacáistí dearbhúcháin, ag brath ar na rioscaí a 
chuirtear ina leith.  

Chun aghaidh a thabhairt ar an riosca a bhaineann le hearráidí neamhbhraite, ríomhann na 
hArdstiúrthóireachtaí luach measta a bPríomhtháscaire Feidhmíochta ar dhlíthiúlacht agus rialtacht 
an chaiteachais. Úsáidtear é seo chun an riosca tráth na híocaíochta le haghaidh an Bheartais 
comhtháthaithe agus le haghaidh cheannteideal 2 sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar 
Fheidhmíocht a mheas. 

Sa réimse beartais ‘An Chomharsanacht agus an Domhan’, measann an Coimisiún go bhfuil an 
staidéar ar an ráta earráidí iarmharacha oiriúnach don fheidhm agus nach bhfuil sé faoi réir srianta 
a d’fhéadfadh cur le gannmheastachán earráidí. 

Tuairisciú an Choimisiúin i ndáil le ceartúcháin airgeadais agus aisghabhálacha 

1.43 Maidir le Tuarascáil Bhliantúil 2021 ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht, tá iarrachtaí

suntasacha déanta ag an gCoimisiún chun léargas iomlán trédhearcach a thabhairt ar gach beart a 
chuir an Coimisiún agus na Ballstáit chun feidhme le linn na bliana airgeadais, idir bhearta 
coisctheacha agus bhearta ceartaitheacha. Fáiltíonn an Coimisiún roimh an admháil ó CIE gur lean 
simpliú an tuairiscithe ar cheartúcháin airgeadais agus aisghabhálacha an t‑athbhreithniú, chomh 
maith le soiléiriú an mhéid caiteachais neamhrialta a ceartaíodh agus a tugadh ar ais do bhuiséad 
an Aontais. 

1.44 Aontaíonn an Coimisiún go mbaineann formhór na nglancheartúchán agus na

nglan‑aisghabhálacha leis an tréimhse 2014-2020. As an € 631 milliún de ghlancheartúcháin agus 
glan‑aisghabhálacha le haghaidh Acmhainní Nádúrtha € 439 milliún (69 %) ar a laghad leis an 
tréimhse 2014-2020. Léiríonn an tsuim seo 57 % de shuim iomlán na nglancheartúchán de 
€ 765 milliún arna ngearradh ar na Ballstáit.  
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Maidir le Comhtháthú, cuirtear ceartúcháin an Choimisiúin chun feidhme ó CAI 2014-2020 ar 
aghaidh ar leibhéal na mBallstát, rud a áirithíonn cur chun feidhme pras éifeachtúil. Tá an tsamhail 
dearbhúcháin dírithe ar áirithiú leibhéal earráide de 2 % de réir cláir. Níor cuireadh aon 
ghlancheartú airgeadais chun feidhme go fóill de bharr na gcritéar an‑sriantach atá le comhlíonadh 
ag an gcomhreachtóir. Tá an fhoráil nua seo, a tugadh isteach sa tréimhse 2014-2020, ina 
dreasacht do Bhallstáit chun ceartúcháin airgeadais a dhéanamh ar an gcéad ásc, sula gcuirtear 
isteach na cuntais bhliantúla, áfach.   

1.45 Ní leagtar bearta coisctheacha na mBallstát ar an gCoimisiún go díreach. Mar sin féin, ar na

cúiseanna a mhínítear sa fhreagra ar mhír 1.44, measann an Coimisiún gur cheart na ceartúcháin 
siúd arna gcur chun feidhme ag na Ballstáit tar éis iarraidh ón gCoimisiún a áireamh leis an 
gcumas ceartúcháin. 

Tá mínithe go trédhearcach ag an gCoimisiún sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar 
Fheidhmíocht an mbealach a bhfaightear an céatadán de 3.3 % agus na codanna éagsúla den 
€ 5 620 milliún. (Féach Tuarascáil Bhliantúil 2021 ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht, 
Imleabhar III, Iarscríbhinn 5, lch. 31 agus Imleabhar II, Iarscríbhinn 2, lch. 44). 

Tugann an Coimisiún dá aire gur cheart bearta a dhéanann na Ballstáit a chur san áireamh chun a 
áirithiú go ndéantar forbhreathnú cuimsitheach ar gach sraith rialúcháin is infheidhme de bhun an 
chreata airgeadais agus dhlíthiúil atá ann cheana. Tuairiscíodh iad seo cheana féin, ach cuireadh i 
láthair ar leithligh iad. Maidir le Comhtháthú, ba iad na ceartúcháin a cuireadh i láthair na cinn siúd 
a bhain le húdaráis iniúchóireachta.  

Tionchar an nós imeachta smachta reachta ar rialtacht chaiteachas 2021 

1.46 Measann an Coimisiún go bhfuil gá le haghaidh a thabhairt ar fhógra in aghaidh na

hUngáire faoi Airteagal 6(1) den Rialachán Coinníollachta chun leas airgeadais an Aontais a 
chosaint ar rioscaí reatha nó todhchaí agus chun aghaidh a thabhairt ar neamhrialtachtaí agus 
easnaimh fhorleathana atá fite fuaite ina chéile agus atá sainaitheanta sa Bhallstát sin.  

Roimh 2021, ní raibh an Coimisiún in ann ach na bearta a bhí beartaithe ag an reachtaíocht earnála 
chun aghaidh a thabhairt ar na neamhrialtachtaí agus easnaimh seo. Bhain sé úsáid leathan as na 
bearta seo, mar a fheictear le méid na gceartúchán airgeadais arna ngearradh ag HU le himeacht 
ama, chomh maith le moltaí agus iarrataí seanbhunaithe. Bhain na bearta seo go ginearálta le 
caiteachas arna ndearbhú don Choimisiún cheana féin, áfach, agus níor ligeadh leo leanúint na 
neamhrialtachtaí agus easnamh seo, nó cinn chomhchosúla, a chosc, ná an córas a athrú ar 
bhealach struchtúrtha, ar feadh na mblianta.  

Le teacht i bhfeidhm an Rialacháin Coinníollachta in 2021, chuir sé leis an reachtaíocht earnála le 
hionstraim níos leithne a cheadaigh easnaimh den sórt sin a láimhseáil ar bhealach struchtúrtha le 
himeacht ama. Níl i bhfógra faoin Rialachán Coinníollachta, áfach, ach an chéad chéim sa nós 
imeachta agus féadfaidh an Ballstát faisnéis a chur isteach a d’fhéadfadh deireadh a chur leis na 
húdair imní agus/nó d’fhéadfadh sé bearta leasúcháin isteach chun aghaidh a thabhairt ar na 
húdair imní sin. Ní mór don nós imeachta le haghaidh ghlacadh na mbeart sin chun leas airgeadais 
an Aontais a chosaint agus le haghaidh bhaint na mbeart sin prionsabail na hoibiachtúlachta, an 
neamh‑ idirdhealaithe agus na córa comhionainne a urramú i ndáil le Ballstáit agus ní mór iad a 
dhéanamh de réir cur chuige neamhpháirtiseánach fianaisebhunaithe. Féadfaidh an Coimisiún 
bearta a chur faoi bhráid na Comhairle, atá freagrach as a nglacadh.  

Ar na cúiseanna ar fad thuas, ní féidir leis an gCoimisiún beartas a ghlacann an Chomhairle ar 
deireadh a réamh‑mheas. Dá bhrí sin, ní féidir leis an gCoimisiún ach gníomhaíocht atá déanta ar 
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an leibhéal corparáideach sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht a 
thuairisciú. 

TUAIRISCIÚ CALAOIS AMHRASTA DO OLAF AGUS DO OIPE 

1.53 Maidir le CBT, agus ag tógáil ar an obair atá déanta cheana féin i gcreat an mholta a

bhaineann le calaois i dTuarascáil Bhliantúil CIE 2019, déanfaidh an Coimisiún an méid is gá chun 
na moltaí arna ndéanamh ag CIE ina Tuarascáil Speisialta 14/2022 – “The Commission’s response 
to fraud in the common agricultural policy - Time to dig deeper” [Freagairt an Choimisiúin ar 
chalaois sa Chomhbheartas Talmhaíochta – Tá sé in am tochailt níos doimhne a dhéanamh] a chur 
chun feidhme.  

Maidir le hobair na n‑údarás iniúchóireachta i ndáil leis an mBeartas Comhtháthaithe, fáiltíonn an 
Coimisiún roimh an bhfeabhsú a thuairiscítear i mír 5.49 maidir le húsáid seicliostaí a thugann 
aghaidh ar riosca na calaoise go sonrach. Cuireann an Coimisiún i dtábhacht tábhacht chur chun 
feidhme leanúnach, i dteannta údaráis chláir, na straitéise Comhpháirtí Frithchalaoise, arna forbairt 
i gcomhar le OLAF, i gcomhréir le prionsabal neamhfhulaingthe an Choimisiúin ar chalaois. Áirítear 
leis na nithe seo a leanas go háirithe, cur chun cinn agus feabhsú leanúnach na uirlise 
mianadóireachta sonraí agus scórála riosca, Arachne, atá á cur ar fáil do Bhallstáit ar bhonn 
deonach, agus a cuireadh san áireamh sa leasú beartaithe ar an Rialachán Airgeadais le haghaidh 
úsáid éigeantach. 

CONCLÚIDÍ 

1.53 - 1.58 Cuireann an Coimisiún i dtábhacht go bhfuil bainistíocht fhónta airgeadais

bhuiséad an Aontais fíorthábhachtach dó. Mar bhainisteoir bhuiséad an Aontais, tá straitéisí 

rialúcháin ilbhliantúla láidre curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún, straitéisí a dearadh chun na 
laigí a shainaithnítear a chosc, a bhrath agus a cheartú. Tá siad á gcoigeartú, á bhforbairt agus á 
bhfeabhsú aige ar bhonn leanúnach agus déanann sé beart chun iarracht a dhéanamh na cláir a 
shimpliú tuilleadh. Tugann an Coimisiún dá aire go bhfuil an cur chuige atá aige, mar bhainisteoir 
bhuiséad an Aontais, éagsúil leis an gcur chuige atá ag CIE ina ról mar iniúchóir seachtrach. 
D’fhéadfadh roinnt difríochtaí a bheith ann idir na meastacháin ar an leibhéal earráide ón dá 
institiúid dá bharr sin. 

Fáiltíonn an Coimisiún roimh an tuairim go bhfuil cuntais an Aontais saor ó earráid ábhartha don 
15ú bliain as a chéile. Maidir le taobh ioncaim bhuiséad an Aontais, measann an Coimisiún go 
bhfuil sé saor ó earráid ábhartha, tuairim atá i gcomhréir le tuairim CIE. 

Maidir leis an gcaiteachas, fáiltíonn an Coimisiún roimh mheastachán CIE an ráta earráide de 
1.8 % don réimse beartais “Acmhainní Nádúrtha agus an comhshaol”, atá faoi bhun na tairsí 
ábharthachta agus atá i gcomhréir le measúnú an Choimisiúin féin ar an riosca tráth na 
híocaíochta. Chomh maith leis sin, aontaíonn an Coimisiún le conclúid fhoriomlán CIE, maidir leis an 
leibhéal earráide sa chaiteachas ar an ‘Riarachán poiblí Eorpach’, nach raibh sé ábhartha. 

Tá an Coimisiún muiníneach as an bhfaisnéis maidir leis na leibhéil earráide agus na rioscaí tráth 
na híocaíochta a léirítear sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht. Anuas air 
sin, measann an Coimisiún gurb é an riosca tráth an dúnta an ráta earráide is fearr a léiríonn na 
hiarrachtaí a dhéanann Ballstáit agus a seirbhísí (féach an freagra ar mhír 1.34) a thomhaiseann 
an leibhéal earráide atá fágtha nuair a bhíonn gach rialú agus ceartú ex post déanta. Maidir le 
2021, meastar go bhfuil an riosca foriomlán tráth an dúnta ag 0.8 %, i bhfad faoi bhun na 
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tairsí ábharthachta de 2 %, agus i gcomhréir le leibhéal na bliana roimhe sin (0.7 % in 2019 agus 
0.9 % in 2020). 

Ina theannta sin, a bhuí lena anailís bhainistíochta mhionsonraithe féin de réir cláir (féach freagra 
mí 1.18 b), tá an Coimisiún in ann léargas caolchúiseach a fháil ar leibhéal an riosca laistigh 

de réimsí beartais agus laistigh de chláir caiteachais. Léiríonn sé seo nach bhfuil na rioscaí 
tráth na híocaíochta íseal, meánach nó ard go haonfhoirmeach i gcás réimse beartais faoi leith 
(féach Tuarascáil Bhliantúil 2021 ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht, Imleabhar II, lch. 50).  

 Cuireann cur chuige den sórt sin ar chumas an Choimisiúin a shainaithint go beacht cá
bhfuil na rioscaí agus na bunchúiseanna leo, agus chun bearta ceartaitheacha
spriocdhírithe a dhéanamh: riosca caiteachais níos ísle, ag a bhfuil riosca tráth na
híocaíochta faoi bhun 1.9 %, léiríonn siad 55 % den chaiteachas iomlán,

 meánriosca caiteachais, ag a bhfuil riosca tráth na híocaíochta idir 1.9 % agus 2.5 %,
léiríonn siad 22 % den chaiteachas iomlán agus,

 riosca caiteachais níos airde, ag a bhfuil riosca tráth na híocaíochta os cionn 2.5 % nó
laige thromchúiseach shainaitheanta, léiríonn siad 23 % den chaiteachas iomlán.

Cuireann sé seo le conclúid an Choimisiúin go bhfuil an riosca tráth na híocaíochta faoi bhun 

na tairsí ábharthachta i gcás breis agus leath den chaiteachas ábhartha.  

Ar deireadh, a mhéid a bhaineann leis an tuairisciú ar cheartúcháin airgeadais agus 
aisghabhálacha, tá feabhsuithe déanta ag an gCoimisiún, mar a aithníonn CIE. 
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 2 – BAINISTÍOCHT BHUISÉADACH AGUS 

AIRGEADAIS’ 

RÉAMHEOLAS AR NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

Cuireann an Coimisiún i bhfios go láidir gur glacadh gach beart is gá chun cur chun feidhme 

iomlán agus éifeachtúil bhuiséad an Aontais a áirithiú i gcomhréir leis an gcreat airgeadais 
agus dlíthiúil atá ann cheana. 

Ba é buiséad an Aontais 2021 an chéad bhuiséad faoin gCreat nua Airgeadais Ilbhliantúil 7 
mbliana (CAI 2021-2027). Mar gheall ar ghlacadh déanach Rialachán CAI (17 Nollaig 2020), níor 
glacadh ach le gníomhartha dlí na glúine nua clár le linn na bliana. Rinne sé difear do chur chun 
feidhme an bhuiséid sin in 2021, agus cuireadh moill le tús na ngníomhaíochtaí i gcuid mhór clár 
agus le céimeanna cur chun feidhme (glaonna, roghnúcháin, conraitheoireacht) agus, dá bhrí sin, le 
híocaíochtaí. Ina theannta sin, bhí tionchar suntasach ag na himthosca ar leith a d’eascair as 
paindéim COVID-19 ar chur i gcrích na gclár agus na n-ionstraimí a bhí ann roimh 2021 ar fud 
bhuiséad an Aontais. Rinneadh cuid shuntasach de na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas a 
thabhairt anonn nó a athchlárú lena gcur chun feidhme in 2022-2025.  

Ag deireadh 2021 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, laghdaíodh leibhéal na ngealltanas le 
híoc (‘reste à liquider’ – RAL) a tháinig as an CAI reatha agus na CAInna a tháinig roimhe. Is é is cúis 
leis sin, den chuid is mó, athchlárú leithdháiltí 2021 chomh maith leis na híocaíochtaí luathaithe do 
chláir leanúnacha sa bheartas comhtháthaithe. An méadú ainmniúil ar luach RAL ag deireadh 2021, 
i gcomparáid le 2020, tá sé nasctha le cur chun feidhme NextGenerationEU (NGEU).  

A mhéid a bhaineann le rioscaí agus dúshláin mhéadaithe do bhuiséad an Aontais, t a an riosca ó 
fhás na ndliteanas teagmhasach a bhaineann le SURE diomaibhseach. Na ráthaíochtaí EUR 25 
bhilliún arna soláthar ag na Ballstáit agus atá ina mbonn taca faoi SURE , is iad sin an chéad sraith 
cosanta atá aige, lena gcumhdaítear 2.5 bliain de neamhchosaint AE. Ina theannta sin, tá cosaintí 
eile ag SURE. Go sonrach, cruthaítear a phunann iasachtaí chun teorainn a chur le riosca 
comhchruinnithe, le neamhchosaint bhliantúil agus le neamhchosaint iomarcach ar Bhallstáit 
aonair. Ina theannta sin, más gá, is féidir leis an gCoimisiún na hiasachtaí gaolmhara a thar-rolladh 
freisin. 

A mhéid a bhaineann leis na rioscaí méadaithe ar Bhuiséad an Aontais de bharr ionradh na 

Rúise ar an Úcráin, chuir an Coimisiún beart i láthair an 18 Bealtaine 2022 a bhain leis na topaicí 
a tháinig chun cinn de dheasca an chogaidh seo, idir slándáil an tsoláthair fuinnimh, bearna 
infheistíochta an Aontais Eorpaigh i réimse na cosanta agus tacaíocht don Úcráin. D’fhéadfadh sé 
go mbeidh impleachtaí ag na topaicí seo ar bhuiséid de chuid an Aontais amach anseo; ní 
bhaineann siad, áfach, le cur chun feidhme na bliana airgeadais 2021. 
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BAINISTÍOCHT BHUISÉADACH AGUS AIRGEADAIS IN 2021 

An buiséad a chur chun feidhme 

An tionchar a bheidh ag glacadh déanach rialachán ar chur chun feidhme leithreasaí faoi chomhair 
gealltanas 

2.5 Ní chiallaíonn ráta íseal cur chun feidhme na leithreasaí faoi chomhair gealltanas in 2021 gur

imigh na leithreasaí nár cuireadh i bhfeidhm in éag. Ciallaíonn sé sin go gcuirfear chun feidhme iad 
sna blianta ina dhiaidh sin, i gcomhréir le Rialachán CAI agus leis na bunghníomhartha ábhartha. 
Maidir leis na cistí faoi bhainistíocht chomhroinnte, rinneadh foráil cheana féin i Rialachán CAI 
maidir leis na riachtanais agus an fhéidearthacht chun tráinse gealltanais 2021 a aistriú go blianta 
níos déanaí.  

Go deimhin, bhí an Coimisiún in ann a áirithiú go ndearnadh nó go ndéanfar na leithreasaí buiséid 
do 2021 a chur chun feidhme go hiomlán a bhuí le athchlárú na gclár faoi bhainistíocht 

chomhroinnte i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán CAI1, leis an tabhairt anonn i gcomhréir 
leis an Rialachán Airgeadais agus le bunghníomhartha ábhartha eile, agus le cur chun feidhme 
iomlán an bhuiséid atá fágtha. 

2.8 Mar thoradh ar mhoilleanna ar reachtaíocht earnála a ghlacadh, níor formheasadh aon chlár

in 2021 agus, dá bhrí sin, rinneadh tráinse gealltanas 2021 faoi chláir Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna a athchlárú go 2022-2025.  

Maidir leis na príomhchúiseanna atá leis an gclárú moillithe, ní mór a chur in iúl go láidir nárbh í an 
reachtaíocht mhoillithe amháin ba chúis leis ach tosaíochtaí coinbhleachta na mBallstát, freisin, a 
raibh orthu dul i ngleic le géarchéim phaindéim COVID ar dtús agus iarmhairtí na paindéime ina 
dhiaidh sin, agus dá bhrí sin díríodh ar chláir 2014-2020 a athchlárú bunaithe ar na féidearthachtaí 
atá leabaithe sa Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas Plus agus in 
REACT-AE, agus ar ullmhú na bPleananna náisiúnta Téarnaimh agus Athléimneachta. 

Ionsú chistí CSIE 2014-2020 

2.14 – 2.16 agus Figiúr 2.2 Ba mhaith leis an gCoimisiún a chur in iúl, maidir leis an

gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), gurb é 79 % an t-ionsú iarbhír do chistí 
2014-2020, arna leithdháileadh ag tús na clárthréimhse, ar leibhéal an-fheidhmiúil é. Áirítear sa 
chás a thíolaic CIE i bhFigiúr 2.2. acmhainní breise a leithdháileadh ó CAI 2021-2027 do na blianta 
2021 agus 2022.  Dá mba rud é nárbh amhlaidh an cás, bheadh fíorchás gach Ballstáit difriúil ón 
staid a chuirtear i láthair i bhFigiúr 2.3. 

Mar sin, áirítear sa chás carnach a chuirtear i láthair cláir CSIE 2014-2020 a bhfuil 2 bhliain fágtha 
lena gcur chun feidhme (31 Nollaig 2023), ach amháin i gcás CETFT ina leanfaidh na cláir atá ann 
cheana go dtí deireadh 2025. Dá bhrí sin, cuireann an Coimisiún in iúl nach le CETFT a bhaineann 
na moilleanna cur chun feidhme a ndéantar cur síos orthu. 

Aistrithe buiséadacha 

2.19 An staid ar leith a bhí ann in 2021 é ba chúis, den chuid is mó, leis an méadú a chonacthas

ar luach na n-aistrithe, (tús déanach le cláir nua, iarmhairtí seasmhacha COVID-19 maidir le cur 

1 COM(2022) 81. 
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chun feidhme tionscadal) agus bhain siad den chuid is mó le mionchoigeartú riachtanas chun cur i 
bhfeidhm iomlán a áirithiú. Rinneadh aistrithe (coigeartuithe) sna gealltanais den chuid is mó chun 
forghníomhú uasta an bhuiséid a éascú agus chun freagairt d’imthosca gan choinne, chun glacadh 
deiridh na mbunghníomhartha ábhartha a léiriú (chun na méideanna sa bhuiséad a ailíniú leis an 
méid a glacadh ar deireadh), agus chun freastal ar ghlacadh déanach na mbunghníomhartha sin. 

Gealltanais le híoc ó bhuiséad an Aontais Eorpaigh agus ó NGEU 

2.26 Chuir an Coimisiún in iúl go raibh na híocaíochtaí luathaithe do chláir 2014-2020 faoi

bheartas comhtháthaithe ina gcúis thábhachtach eile leis an laghdú ar ghealltanais le híoc ó bhí 
2020 go 2021 ann. Le seoladh moillithe chistí an bheartais chomhtháthaithe 2021-2027, tugadh le 
tuiscint go raibh an RAL nuaghinte don bhliain airgeadais 2021 níos teoranta. 

2.31 Beartaíonn an Coimisiún ‘Reste à Liquider’ (RAL) i gcoinne mhéid gheilleagar an Aontais. Ó

dheireadh 2021 go deireadh 2027, meastar go dtitfidh an cóimheas idir RAL (gan Next Generation 
EU a áireamh) agus OIN an Aontais ó 1.7 % go 1.6 %. Ina theannta sin, baineann an RAL go 
príomha leis an tráth atá íocaíochtaí ón Aontas le tairbhithe le híoc, agus is iarmhairt nádúrtha í i 
bpáirt ar chóras buiséadaithe an Aontais lena ngabhann leithreasaí éagsúla gealltanais agus 
íocaíochta. 

2.32 Déanann an Coimisiún faireachán ar chur i bhfeidhm an bhuiséid agus ar éabhlóid leibhéal

foriomlán na ngealltanas le híoc (RAL), chomh maith leis na fachtóirí bunúsacha gaolmhara. 
Cuireann sé Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas go rialta faoi na riachtanais 
réamhaisnéise agus na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo. Tá an fhaisnéis sin san 
áireamh go háirithe i dtuarascáil bhliantúil ar an réamhaisnéise fhadtéarmach maidir le hinsreafaí 
agus eis-sreafaí bhuiséad an Aontais 2021-2027, atá mar chuid den Tuairisciú Comhtháite 
Airgeadais agus Cuntasachta faoi Airteagal 247 den Rialachán Airgeadais.  

Ullmhaíonn an Coimisiún a réamhaisnéis bunaithe ar raon leathan sonraí atá ar fáil (cur i bhfeidhm 
bhuiséid na mblianta roimhe sin, cur chun feidhme agus forbairtí is déanaí an bhuiséid iarbhír agus 
na riachtanais a bheidh ann amach anseo sa dréachtbhuiséad don bhliain dár gcionn). Ina theannta 
sin, cuireann an Coimisiún san áireamh réamhaisnéisí na mBallstát maidir le cistí an bheartais 
chomhtháthaithe a chur chun feidhme – an rud ba mhó ba chúis leis na meastacháin íocaíochta 
fhoriomlána faoin CAI. Leanfaidh an Coimisiún de leibhéil leordhóthanacha leithreasuithe íocaíochta 
a mholadh faoi chuimsiú na nósanna imeachta buiséadacha bliantúla chun freastal ar na 
riachtanais íocaíochta. Meabhraíonn an Coimisiún, áfach, go dtagann glacadh leithreasuithe an 
bhuiséid, sa deireadh thiar, faoi shainchúram an údaráis bhuiséadaigh. 

Tuairisciú COVID 19 

2.39 Mar a léirítear sna freagraí ar Thuarascáil Bhliantúil CIE don bhliain airgeadais 2020, díríonn

an Coimisiún ar an téarnamh ó phaindéim COVID-19 agus ar a oibleagáidí tuairiscithe a 
chomhlíonadh, go háirithe i gcás NGEU. Níl sé de rún ag an gCoimisiún tuairisciú breise a ullmhú 
maidir leis an bhfreagairt láithreach thar na tuarascálacha atá ann cheana ar na hionstraimí 
éagsúla. 
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RIOSCAÍ AGUS DÚSHLÁIN 

Ionstraimí buiséadacha éagsúla a chur chun feidhme go comhthreomhar 

2.40 Oibreoidh an Coimisiún i gcomhpháirt leis na Ballstáit chun na rioscaí a bhaineann le cur i

bhfeidhm a aithint agus chun iad a laghdú – trí obair laethúil leis na húdaráis bhainistíochta, leis na 
coistí faireacháin, leis na cruinnithe athbhreithnithe bliantúla ar fheidhmíocht, le cumarsáid ad hoc, 
le pleananna gníomhaíochta féideartha etc. 

Cuireann an Coimisiún in iúl freisin nach mbaineann na saincheisteanna cur chun feidhme dá 
dtagraítear i mír 2.40 leis an dá chiste talmhaíochta (CETFT agus CERT), ar glacadh idirthréimhse 
ina leith do 2021 agus 2022. 

2.41 Mar a luaitear ina fhreagra ar mholadh 2.3 de Thuarascáil Bhliantúil 2020 CIE,

athdhearbhaíonn an Coimisiún go gcuireann sé tacaíocht shuntasach chomhairleach ar fáil cheana 
féin do na Ballstáit atá faoi bhainistíocht chomhroinnte, agus go leanfaidh sé leis sin. A mhéid a 
bhaineann leis na rioscaí breise a d’fhéadfadh teacht chun cinn i gcomhthéacs ghéarchéim 
phaindéim COVID-19, agus leis na cistí breise a leithdháileadh ar na Ballstáit, cuireann an 
Coimisiún i bhfios go láidir go bhfuil tuilleadh tacaíochta spriocdhírithe curtha ar fáil aige d’údaráis 
bhainistíochta an chláir chun aghaidh a thabhairt ar an gcás agus gur oibrigh sé i gcomhthreo leis 
na húdaráis iniúchóireachta chun cur chuige iniúchóireachta láidir agus comhchuibhithe a áirithiú. 
D’ainneoin an cháis, cuireadh teachtaireacht shoiléir ar aghaidh chuig údaráis an chláir gur 
réamhriachtanas i gcónaí é comhlíonadh na rialacha. 
Leanann an Coimisiún de mheasúnú cúramach a dhéanamh ar an gcás agus ar an tionchar a 
d’fhéadfadh a bheith ag géarchéim fhada ar an bpróiseas dearbhaithe agus tugann sé tacaíocht 
d’údaráis uile an chláir ar bhonn leanúnach chun feabhas a chur ar a gcumas riaracháin. 

A mhéid a bhaineann le CETFT, ghlac an Coimisiún Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 
Uimh. 2020/532 lena bhforáiltear do cheanglais rialaithe réadúla agus insroichte do na Ballstáit i 
réimse an chomhbheartais talmhaíochta. Bhí na rialacha leasaithe teoranta ó thaobh ama agus 
raon feidhme de agus lean na modhanna malartacha a moladh chun na rialuithe a dhéanann na 
Ballstáit faoi shrianta COVID-19 a chur i gcrích agus dá réir sin, in éineacht le hobair na 
gComhlachtaí Deimhniúcháin, lean siad de bheith ina mbonn maith chun críoch dearbhaithe. 

CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ 

Conclúidí 

2.55 A mhéid a bhaineann leis na gealltanais a chur chun feidhme, níorbh é glacadh déanach na

reachtaíochta per se an phríomhchúis a bhí le clárú moillithe, ach paindéim COVID agus na 
tosaíochtaí coinbhleachta a bhí ann ó bhí ar na Ballstáit dul i ngleic leis an ngéarchéim ar dtús agus 
na hiarmhairtí a bhain léi. Dhírigh siad, dá bhrí sin, ar chláir 2014-20 a athchlárú bunaithe ar na 
féidearthachtaí atá leabaithe sa Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas Plus 
agus in REACT-EU agus ar ullmhú na bPleananna Téarnaimh agus Athléimneachta. 

Meabhraíonn an Coimisiún nach ndéanann seoladh moillithe clár nua difear do na cistí 
talmhaíochta, i bhfianaise na hidirthréimhse a glacadh le haghaidh 2021-2022. 

2.56 A mhéid a bhaineann le híocaíochtaí, luathaigh siad in 2020 agus 2021 den chuid is mó mar

gheall ar an iarracht shuntasach athchlárúcháin a rinneadh faoin Tionscnamh Infheistíochta mar 
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Fhreagairt ar an gCoróinvíreas agus faoin Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an 
gCoróinvíreas Plus in 2020-21. An fhéidearthacht 100 % den chómhaoiniú sealadach don Aontas a 
cuireadh ar fáil sa Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas Plus, bhain 17 
mBallstát (agus ETC) úsáid as agus úsáideadh é in 179 gclár, rud a raibh méadú EUR 12.9 billiún ar 
íocaíochtaí CFRE, CC, CSE agus TFAO mar thoradh air. 

Tá dul chun cinn á dhéanamh maidir le cur chun feidhme an chláir. Tá dlúthfhaireachán á 
dhéanamh ag an gCoimisiún i ndlúth-idirphlé leis na Ballstáit ar na cláir atá i mbaol moilleanna.  

Cuireann an Coimisiún tacaíocht shubstaintiúil theicniúil agus seirbhísí comhairleacha suntasacha 
ar fáil do na Ballstáit, e.g. Líonraí Trasnáisiúnta Cleachtóirí SCO, Pobail Chleachtóirí REGIO agus 
Malartuithe Piaraí ar Phiaraí, JASPERS, an Líonra agus Saoráid Tacaíochta Eorpach d’Oifigí um 
Inniúlachtaí Leathanbhanda, FI-compass etc.   

Ina theannta sin, leis an togra reachtach maidir le Gníomhaíochtaí Comhtháthaithe le haghaidh 
Dídeanaithe san Eoraip (CARE), cuireadh bearta breise urghnácha chun tosaigh, e.g. go bhféadfaí 
trasmhaoiniú speisialta a bheith ann idir CFRE agus CSE, ráta roghnach sealadach 100 % 
cómhaoinithe ón Aontas don bhliain chuntasaíochta 2021-2022, réamh-mhaoiniú méadaithe a 
bhaineann le tráinse REACT-AE 2021, agus roghanna costais simplithe réamhdhéanta.  

Chuir an Coimisiún suíomh gréasáin speisialta ar bun i mí an Mhárta 2022 chun aghaidh a 
thabhairt ar ghéarchéim dídeanaithe na hÚcráine, áit a bhfuil rochtain ag údaráis an chláir ar na 
freagraí léirmhínithe uile ar úsáid acmhainní uile an Aontais atá ar fáil. 

Ar deireadh, cuireann an Coimisiún in iúl go n-áirítear sa chás atá curtha i láthair an leithdháileadh 
breise don CETFT ó CAI 2021-2027. Dá mba rud é nárbh amhlaidh an cás, bheadh fíorchás gach 
Ballstáit difriúil. 

2.62 Ó thaobh an tuairiscithe de, díríonn an Coimisiún ar an téarnamh ó phaindéim COVID-19

agus ar a oibleagáidí tuairiscithe a chomhlíonadh, go háirithe i gcás NGEU. Níl sé de rún ag an 
gCoimisiún tuairisciú breise a ullmhú maidir leis an bhfreagairt láithreach thar na tuarascálacha 
atá ann cheana ar na hionstraimí éagsúla. 

Moltaí 

Moladh 2.1 – Gealltanais le híoc 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Déanann an Coimisiún faireachán cheana féin ar chur i bhfeidhm an bhuiséid agus ar éabhlóid 
leibhéal foriomlán na ngealltanas le híoc (RAL), chomh maith leis na fachtóirí bunúsacha 
gaolmhara. Cuireann sé an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar an eolas go rialta faoi na 
riachtanais réamhaisnéise agus na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo. Tá an 
fhaisnéis sin san áireamh go háirithe sa tuarascáil bhliantúil ar an réamhaisnéis fhadtéarmach 
maidir le hinsreafaí agus eis-sreafaí bhuiséad an Aontais 2021-2027, rud atá mar chuid den 
Tuairisciú Comhtháite Airgeadais agus Cuntasachta faoi Airteagal 247 den Rialachán Airgeadais.  

Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag moladh leibhéal leordhóthanach de leithreasaí íocaíochta faoi 
chuimsiú na nósanna imeachta buiséadacha bliantúla d’fhonn freastal ar na riachtanais íocaíochta, 
agus freisin i bhfianaise na rialacha cur chun feidhme do chláir shonracha agus do chistí sonracha, 
arna nglacadh ag na comhreachtóirí. Meabhraíonn an Coimisiún go dtagann glacadh an bhuiséid, sa 
deireadh thiar, faoi shainchúram an údaráis bhuiséadaigh. 
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Moladh 2.2 – Inbhuanaitheacht neamhchosaint bhuiséad an Aontais 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Déanann an Coimisiún faireachán ar rioscaí a bhaineann le dliteanais theagmhasacha ar bhonn 
leanúnach agus pléann sé go tréimhsiúil iad (gach 2 mhí de ghnáth) sa Choiste Stiúrtha do 
Dhliteanais Theagmhasacha, más gá. Déantar rioscaí a bhaineann le dliteanais theagmhasacha a 
thuairisciú ar bhonn bliantúil i dtuairisciú 41.5, mar a cheanglaítear leis an Tuairisciú Airgeadais. 
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 3 — IONCAM’ 

RÉAMHEOLAS AR NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

Is díol sásaimh don Choimisiún go measann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) go bhfuil ioncam fós 
saor ó earráid ábhartha agus go raibh na córais a bhaineann leis an ioncam a scrúdaíodh 
éifeachtach go ginearálta. 

Déanfaidh an Coimisiún obair leantach maidir leis na saincheisteanna a shainaithin CIE. A mhéid a 
bhaineann le hacmhainní dílse traidisiúnta (ADT) agus acmhainní dílse bunaithe ar cháin 
bhreisluacha (CBL), leanfaidh an Coimisiún de bheith ag cur leis an obair leantach maidir leis 
pointí ADT oscailte atá ann le fada agus deireadh a chur le forchoimeádais CBL nuair is féidir. 
Déanfar obair leantach ar laigí cuntasaíochta ADT arna sainaithint ag iniúchtaí CIE in Éirinn, sa 
tSualainn agus san Iodáil. D’fhéadfaí na neamhréireachtaí cuntasaíochta ADT san Iodáil a mheas 
faoi na himeachtaí um shárú mura dtiocfar ar réiteach laistigh de na sprioc-amanna a leagtar síos.  
Leanfar de dhlúthfhaireachán a dhéanamh ar mhéideanna nár aisghabhadh i gcuntas B i ngach 
Ballstát, lena n-áirítear trí athbhreithnithe spriocdhírithe doiciméad ar chuntasaíocht ADT sa bhreis 
ar an ngnáthchlár cigireachta.  

I gcás CBL, tosóidh an Coimisiún ar athbhreithniú a dhéanamh ar a nósanna imeachta oibríochtúla i 
lár-2023 agus tairbhe á baint aige as an saineolas a fuarthas ó fheidhmiú na hacmhainne dílse 
CBL-bhunaithe simplithe le déanaí. Idir an dá linn, leanfaidh an Coimisiún d’fhorchoimeádais a 
scrúdú i gcomhthéacs na gníomhaíochta cigireachta agus úsáidfidh sé na huirlisí atá ar fáil chun 
spriocdhátaí a shocrú do na húdaráis náisiúnta, i gcás inarb iomchuí. 

A mhéid a bhaineann le hacmhainní dílse OIN (AD OIN), leanfaidh an Coimisiún de bheith ag 
oibriú i gcomhar leis na Ballstáit chun tráthúlacht phróiseas fíorúcháin AD OIN a fheabhsú tuilleadh 
d’fhonn an timthriall fíorúcháin reatha a dhúnadh faoi dheireadh 2024. Tá córas curtha i bhfeidhm 
ag Eurostat chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas dlíthiúil ag na Ballstáit 
agus cuireann sé na páirtithe leasmhara ar an eolas ar bhealach trédhearcach maidir le stádas 
fhorchoimeádas OIN. 

RIALTACHT NA N-IDIRBHEART 

3.8 Chuir an Coimisiún i bhfeidhm an mhodheolaíocht chun nuashonruithe ceartúcháin na Ríochta

Aontaithe a bhuiséadú le haghaidh na mblianta 2017 go 2019 ina gcuirtear san áireamh 
impleachtaí dlíthiúla agus buiséadacha tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach 
(Brexit). Ó bhí 2021 ann, ní cuid den chóras acmhainní dílse iad nuashonruithe ar cheartúchán na 
Ríochta Aontaithe a thuilleadh. Dá bhrí sin, níor cuireadh modheolaíocht mhaoinithe cheartúchán na 
Ríochta Aontaithe a bhí ann go dtí 2021 chun feidhme a thuilleadh.  

Tar éis Brexit, tá nuashonruithe ceartúcháin na Ríochta Aontaithe mar chuid den socrú airgeadais 
faoin gComhaontú um Tharraingt Siar idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe. Téann 
méideanna comhfhreagracha na ranníocaíochtaí ón Ríocht Aontaithe isteach i mbuiséad an Aontais 
mar ‘ioncam eile’ seachas mar acmhainní dílse.  Leis an gcaoi a gcaitear le ranníocaíochtaí na 
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Ríochta Aontaithe le buiséad an Aontais tar éis Brexit, coinnítear cóir aonfhoirmeach ar ‘ioncam eile’ 
agus ar shláine an chórais acmhainní dílse. 

SCRÚDÚ AR GHNÉITHE DE CHÓRAIS RIALAITHE 
INMHEÁNAIGH  

Cuntasaíocht agus bainistíocht ADT ag na Ballstáit 

3.10 - 3.11 agus Bosca 3.1 

A mhéid a bhaineann leis na laigí a sainaithníodh san Iodáil, tá tionscadal TF á fhorbairt chun na 
neamhréireachtaí i gcuntasaíocht ADT a réiteach faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2022. I litir dar 
dáta an 29/4/2022, chuir údaráis na hIodáile in iúl do sheirbhísí an Choimisiúin go bhfuil an chéad 
chéim de chur chun feidhme an chórais nua ar siúl faoi láthair. Leanann an Coimisiún go dlúth an 
dul chun cinn atá déanta maidir le plean gníomhaíochta na hIodáile a chur chun feidhme. Déanfar 
an tsaincheist a mheas faoi na himeachtaí um shárú mar a leagtar síos in Airteagal 258 CFAE i 
gcás ina bhfuil neamhréireachtaí leantacha ann idir an ráiteas dleachtanna a bailíodh agus an 
ráiteas maidir le dleachtanna atá bunaithe ach nár bailíodh fós (ar a dtugtar ráitis chuntais A & B) 
tar éis spriocdháta dheireadh mhí an Mheithimh 2022. 

3.12 Déanfaidh an Coimisiún obair leantach ar na fadhbanna a sainaithníodh in iniúchtaí CIE in

Éirinn, sa tSualainn agus san Iodáil a mhéid a bhaineann leis an gcaoi a mbainistíonn údaráis 
chustaim náisiúnta dleachtanna custaim nár bailíodh fós. Déanfaidh sé amhlaidh sa ghnáthobair 
leantach a dhéanfaidh sé ar réamhthorthaí CIE agus beidh sé de cheangal ar na Ballstáit sin bearta 
iomchuí a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh agus chun iad a 
réiteach.  

Ar bhonn níos ginearálta, meabhraíonn an Coimisiún go bhfuil riosca ard easnamh agus castachta i 
gceist i gcuntas den chineál sin (aisghabháil na bhfiach custaim atá fós gan íoc nó cuntas B). 
Leanfaidh an Coimisiún de scrúdú a dhéanamh ar chuntas B ina chuid cigireachtaí ADT. Ina 
theannta sin, seoltar treoirthionscadal le haghaidh athbhreithniú deisce in 2022 maidir le cásanna 
cuntais oscailte B anuas ar ghnáthchigireachtaí ar an láthair de chuid an Choimisiúin. Clúdaíonn an 
t-athbhreithniú deisce gach ceann de na 27 mBallstát.

Bainistiú riosca ADT agus laghdú ar an mbearna custaim 

3.13 Go ginearálta, chuir paindéim COVID-19 iallach ar chustam tosaíochtaí a athrú agus

gníomhaíochtaí áirithe a chur ar athló chun díriú ar an bhfreagairt ar an bpaindéim agus chun na 
bearta is gá a chur chun feidhme chun an trádáil a éascú go háirithe le haghaidh trealamh cosanta 
pearsanta. 

Mar thoradh ar na moltaí sa tuarascáil chinniúnach ón nGrúpa Saoithe a tíolacadh an 31 Márta 
2022, tá pacáiste athchóirithe custaim á ullmhú ag an gCoimisiún Eorpach anois, lena n-áirítear 
togra reachtach chun athbhreithniú a dhéanamh ar Chód Custaim an Aontais faoi dheireadh na 
bliana. Dá bhrí sin, cuireadh moill ar roinnt gníomhaíochtaí sa Phlean Gníomhaíochta Custaim ag 
feitheamh le treoshuímh nua a d’fhéadfadh a bheith sa phacáiste. Ar an gcúis chéanna, meastar go 
mbeidh an measúnú tionchair faoi ghníomhaíocht 17 críochnaithe bliain amháin roimhe sin 
(deireadh 2022 seachas 2023). 
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A mhéid a bhaineann leis an athbhreithniú ar an Straitéis um Bainistiú Riosca Custaim, d’oibrigh an 
Coimisiún ar straitéis nua agus ar an bplean gníomhaíochta a ghabhann léi a ullmhú, trí na 
gníomhaíochtaí a d’fhéadfaí a chur san áireamh a shainaithint. 

Mar sin féin, beidh ar an straitéis nua um bainistiú riosca custaim na treoshuímh agus na bearta 
nua a d’fhéadfadh a bheith san áireamh sa phacáiste reachtach nua maidir le Custam a cuireadh 
síos faoi dheireadh 2022 a chur san áireamh. 

3.14 Áiritheoidh foireann d’Ionadaithe an Aontais i dTuaisceart Éireann go ndéanfar

dlúthmhaoirseacht agus dlúthfhaireachán ar chur chun feidhme ceart, ar chomhlíonadh agus ar 
fhorfheidhmiú rialacha an Aontais ag údaráis na Ríochta Aontaithe i ndáil le Tuaisceart Éireann. Mar 
sin féin, níl rochtain fíor-ama á cur ar fáil ag an Ríocht Aontaithe ar chórais TF ina bhfuil sonraí 
custaim ábhartha i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 6/2020 ón gComhchoiste.  Ní thugtar ach faisnéis 
theoranta d’ionadaithe an Aontais a posteriori ar bhonn seachtainiúil agus míosúil a chuireann srian 
ar a gcearta. 

Áirithintí CBL agus pointí oscailte ADT 

3.15 Mar a chuir CIE i dtábhacht, tháinig laghdú ar líon na bpointí ADT a bhí ar oscailt an 31

Nollaig 2021 agus d’fhan na pointí seanbhunaithe cobhsaí. Is mian leis an gCoimisiún a chur in iúl 
gur tháinig laghdú follasach ar na pointí oscailte seanbhunaithe a bhí ann roimh 2014 le linn na 
tréimhse 3 bliana 2019-2021 (laghdú ó 34 % go 19 %). Dearbhaítear an dul chun cinn atá déanta 
ag an gCoimisiún chun pointí fada atá fós gan réiteach a dhúnadh le laghdú 47 % ar na pointí sin 
(ó 122 phointe oscailte ag deireadh 2019 go 58 bpointe oscailte ag deireadh 2021). 

A mhéid a bhaineann le CBL, aithníonn an Coimisiún cinneadh CIE go raibh feabhas tagtha ar 
dheireadh a chur le forchoimeádais CBL agus is mian leis a chur in iúl go láidir gur cuireadh 
deireadh leis an gcúigiú cuid de na forchoimeádais ar fad in aon bhliain amháin, rud a mheastar a 
bheith ina thoradh an-mhaith ós rud é go mbraitheann deireadh a chur le forchoimeádais ar an 
gcomhar ó na Ballstáit. 

3.16 Ní thugtar leis an Rialachán cumhachtaí dlíthiúla ar bith do chigirí an Choimisiúin chun

spriocdhátaí foirmiúla a shocrú le linn cigireachta. Ní sholáthraíonn an reachtaíocht ach dhá uirlis 
don Choimisiún a bhfuil tagairt dóibh sa dara mír d’Airteagal 9(1) de Rialachán 1553/89 ón 
gComhairle. Tá sprioc-am á leagan síos leis an dá uirlis sin chun ús a chur le híocaíocht dhéanach 
tar éis an sprioc-ama sin nó chun tús a chur le nós imeachta um shárú. Ní féidir na huirlisí sin a 
úsáid ach amháin nuair nach féidir teacht ar chomhaontú leis na Ballstáit, áfach.  

Idir an dá linn, leanfaidh an Coimisiún d’fhorchoimeádais a scrúdú i gcomhthéacs na gníomhaíochta 
cigireachta agus úsáidfidh sé na huirlisí atá ar fáil chun spriocdhátaí a shocrú do na húdaráis 
náisiúnta, i gcás inarb iomchuí. 

3.17 Leanann an Coimisiún de dhlús a chur leis an obair leantach ar phointí oscailte ADT agus

tosaíocht á tabhairt do phointí seanbhunaithe a bhféadfadh tionchar airgeadais a bheith ag baint 
leo. Mar sin féin, ba cheart a chur i bhfios go láidir go mbraitheann dlús a chur le dúnadh na bpointí 
oscailte ar chomhar na mBallstát freisin. I dteannta na nósanna imeachta inmheánacha 
nuashonraithe, sa bhliain 2022, leag an Coimisiún a sprioc-amanna inmheánacha síos ar bhonn 
foirmiúil dá chuid gníomhaíochtaí leantacha ar na freagraí ó na Ballstáit. 

317



Chomh maith leis sin, leis na forálacha dlíthiúla a chumhdaítear sa Rialachán nua maidir le cur ar 
fáil1 maidir leis an nós imeachta athbhreithniúcháin atá le déanamh laistigh de sprioc-amanna 
dochta agus dlíthiúla agus leis an gcruinniú ardleibhéil bliantúil idir seirbhísí an Choimisiúin agus na 
Ballstáit maidir le heasaontais leanúnacha, déanfar fad ama na malartuithe i scríbhinn idir na 
Ballstáit agus an Coimisiún a ghiorrú ar deireadh agus cuideofar leis an luathú agus le cur in ord 
tosaíochta dhúnadh na bpointí oscailte seanbhunaithe a bhfuil tionchar mór airgeadais ag baint leo. 

Féach freisin freagra an Choimisiúin ar mhír 3.27. 

Obair an Choimisiúin ar OIN 

3.18 Tar éis na ngníomhaíochtaí a rinne an Coimisiún (Eurostat) chun a mheabhrú do na Ballstáit

an fhreagracht atá orthu Táblaí Fardail agus Próiseas OIN nuashonraithe a chur ar fáil, chuir gach 
Ballstát eile seachas Ballstát amháin na doiciméid sin ar fáil roimh dheireadh mhí Aibreáin 2022. 
Tá deireadh á chur ag an gCoimisiún faoi láthair leis na forchoimeádais ghinearálta OIN faoi seach. 
Fanann Eurostat i dteagmháil le Málta maidir le tíolacadh a gcuid Táblaí Fardail agus Próiseas OIN. 

3.19 Tá sé an-tábhachtach don Choimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar thráthúlacht

thíolacadh na hoibre ar fhorchoimeádais OIN ag na Ballstáit. Tá córas curtha i bhfeidhm ag 
Eurostat chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas dlíthiúil ag na Ballstáit (lena 
n-áirítear meabhrúcháin a sheoladh nuair is iomchuí) agus cuireann sé na páirtithe leasmhara ar an
eolas ar bhealach trédhearcach maidir le staid na himeartha ó thaobh na bhforchoimeádas de.

Bhí tionchar ag castacht na saincheisteanna agus ag an gcomhordú fairsing thar réimsí éagsúla 
staidrimh ar infhaighteacht na dtreoirlínte riachtanacha le haghaidh dhá fhorchoimeádas trasnacha 
OIN. 

TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ 

3.22 I gcás sonrach na straitéise rialaithe le haghaidh luach custaim, tá feabhsuithe suntasacha

curtha chun feidhme ag formhór na mBallstát ar a gcórais agus ar a nósanna imeachta ó rinneadh 
an chéad chigireacht ADT spriocdhírithe. Léirítear é sin freisin sna malartuithe i scríbhinn idir an 
Coimisiún agus na Ballstáit san obair leantach fhoirmiúil ar na tuarascálacha agus i laghdú 
suntasach ar chaillteanais iomlána measta ADT de bharr tearcluachála  

Baineann na pointí oscailte go príomha leis an obair leantach airgeadais ar chaillteanais ADT a 
tharla san am a chuaigh thart seachas le heasnaimh leanúnacha sa straitéis rialaithe maidir le 
luacháil chustaim.  

Ar deireadh, ní mór a thabhairt chun suntais nach mbíonn na hiarrataí arna ndéanamh ag an 
gCoimisiún chuig na Ballstáit infheidhme láithreach i gcónaí (srianta TF, athrú ar an reachtaíocht 
agus/nó nósanna imeachta), agus dá bhrí sin, ní mór na leasuithe a eascraíonn as na tuarascálacha 
cigireachta a chur chun feidhme.  

3.23 A mhéid a bhaineann le breithiúnas tearcmheastóireachta na Ríochta Aontaithe, dheimhnigh

CBAE na heasnaimh chórasacha sa Ríocht Aontaithe do thréimhse iomlán an tsáraithe agus do 
dhliteanas na Ríochta Aontaithe i leith na gcaillteanas ADT a tabhaíodh. D’fhormhuinigh CBAE a 

1 RIALACHÁN (AE, Euratom) 2022/615 ÓN gCOMHAIRLE an 5 Aibreán 2022 lena leasaítear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 609/2014 
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thuilleadh cur i bhfeidhm comhsheasmhach an mhodha staidrimh do thréimhse iomlán an tsáraithe 
(mar a rinne an Coimisiún), ach d’iarr sí go gcuirfí roinnt breithnithe breise san áireamh. 

I bhfianaise chineál cainníochtaithe na gcaillteanas ADT nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe 
agus ós rud é nár tugadh aon léiriú soiléir sa bhreithiúnas ón gCúirt ar an méid iarbhír ADT a 
cailleadh, d’fhéadfadh an Ríocht Aontaithe agus/nó na Ballstáit agóid a dhéanamh in aghaidh 
athríomh an Choimisiúin freisin, rud a d’fhéadfadh a bheith ann in CBAE. Dá bhrí sin, is dócha go 
dtógfaidh cainníochtú deiridh roinnt mhaith ama. 

CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ 

Conclúidí 

3.24 Déanfaidh an Coimisiún obair leantach ar na saincheisteanna a sainaithníodh in iniúchtaí CIE

in Éirinn, sa tSualainn agus san Iodáil sa ghnáthobair leantach ar thorthaí CIE agus beidh sé de 
cheangal ar na Ballstáit sin bearta iomchuí a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh 
a sainaithníodh agus chun iad a réiteach. Tabharfar aird ar leith ar chur chun feidhme phlean 
gníomhaíochta na hIodáile chun na neamhréireachtaí idir cuntais ADT a réiteach. 

Leanfaidh an Coimisiún de dhlús a chur leis an obair leantach ar phointí oscailte ADT agus 
tosaíocht á tabhairt do phointí seanbhunaithe a bhféadfadh tionchar airgeadais a bheith ag baint 
leo. 

I gcás CBL, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar na nósanna imeachta oibríochtúla bunaithe ar 
Rialachán 1553/89 ón gComhairle atá simplithe agus leasaithe. Chuirfí tús leis an athbhreithniú sa 
dara leath de 2023, a luaithe a bheidh taithí oibríochtúil carntha ón acmhainn dhílis shimplithe 
CBL-bhunaithe nua agus laistigh den chreat dlíthiúil nua is infheidhme. Idir an dá linn, leanfaidh an 
Coimisiún d’fhorchoimeádais a scrúdú i gcomhthéacs na gníomhaíochta cigireachta agus úsáidfidh 
sé na huirlisí atá ar fáil chun spriocdhátaí a shocrú do na húdaráis náisiúnta, i gcás inarb iomchuí. 

3.25 Cé nach é cuspóir foriomlán an Phlean Gníomhaíochta Custaim an bhearna chustaim a

laghdú, is é is aidhm do roinnt gníomhaíochtaí sa Phlean Gníomhaíochta, a bhaineann go príomha le 
bainistiú riosca (Gníomhaíochtaí 1 JAC agus 2 Straitéis nua bainistithe riosca custaim) agus le 
ríomhthráchtáil (Gníomhaíochtaí 3 agus 4), rannchuidiú go mór leis an gcuspóir sin. Féach freisin an 
freagra ón gCoimisiún ar mhír 3.13 maidir leis an dul chun cinn atá déanta i ndáil le Gníomhaíocht 
2 a chur chun feidhme. 

Obair leantach ar na moltaí a rinneadh i dTuarascálacha Bliantúla 2018 agus 

2019 

3.26 Is díol sásaimh don Choimisiún an measúnú ó CIE maidir le héabhlóid dhearfach agus

feabhsú an fhaireacháin a dhéantar ar na ráitis ar chuntais ADT agus go meastar moladh 4.2 de 
thuarascáil bhliantúil 2018 a bheith curtha chun feidhme go hiomlán. 

Leis an gcur chuige atá an-riosca-bhunaithe maidir le topaicí cigireachta agus tíortha a roghnú 
bunaithe ar fhíoranailís ar shonraí, déantar moladh 4.1 ó thuarascáil bhliantúil CIE 2018 a chur 
chun feidhme.  

D’fhonn moladh CIE a chur chun feidhme go hiomlán, dhírigh an Coimisiún a ghníomhaíochtaí 
cigireachta in 2020 agus in 2021 (27 mBallstát agus an Ríocht Aontaithe) ar iontaofacht chuntais 
ADT agus ar ráitis ghaolmhara. Anuas air sin, agus ar thionscnamh an Choimisiúin féin, tá 
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athbhreithnithe spriocdhírithe deisce ar chuntasaíocht ADT ar siúl in 2022 do na Ballstáit uile sa 
bhreis ar an ngnáthchlár cigireachta. Ar deireadh, déantar gach ráiteas ADT a sheiceáil ar bhonn 
míosúil nó ráithiúil chun patrúin neamhghnácha a d’fhéadfadh a bheith ann a shainaithint agus 
déantar teagmháil láithreach leis na Ballstáit chun na míniúcháin is gá a sholáthar. 

3.27 Maidir le moladh 1 de Thuarascáil Bhliantúil 2019, maidir leis an sainmhíniú ar oibreoirí

riosca, d’oibrigh na ‘Cumais Anailísíochta Chomhpháirteacha’ leis an bhfaisnéis atá ar fáil sa 
bhunachar sonraí ‘Faireachas III’. Anuas ar an sainmhíniú ar algartaim agus ar an athbhreithniú ar 
infhaighteacht sonraí, tá glanadh na sonraí ar siúl i gcomhthráth leis an obair ar an mbonneagar TF. 

Maidir le moladh 2 de Thuarascáil Bhliantúil 2019, féach freagra ón gCoimisiún ar mhír 3.17. 

Moladh 1 — Gníomh a dhéanamh chun iontaofacht ráitis ADT na hIodáile a 

áirithiú 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin agus cuirfidh sé san áireamh neamhréireachtaí 
cuntasaíochta ADT na hIodáile faoi na himeachtaí um shárú má tá an tsaincheist fós gan réiteach 
laistigh den sprioc-am atá leagtha síos ag an Iodáil agus ag CIE. 

Moladh 2 — Bainistíocht forchoimeádas CBL a fheabhsú 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin.  

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh in am trátha ar a nósanna imeachta 
oibríochtúla. Tháinig simpliú radacach ar Rialachán 1553/89 ón gComhairle i bhfeidhm, áfach, ag 
tús na bliana airgeadais 2021 amháin. Déanfar ráitis CBL faoin Rialachán leasaithe a thíolacadh 
den chéad uair faoin 31 Iúil 2022. Tá sé beartaithe an t-athbhreithniú sin a thionscnamh a luaithe 
a bheidh taithí oibríochtúil carntha ag obair leis na ráitis nua shimplithe agus leis an gcreat dlíthiúil 
nua. 

Idir an dá linn, leanfaidh an Coimisiún d’fhorchoimeádais a scrúdú i gcomhthéacs na gníomhaíochta 
cigireachta agus úsáidfidh sé na huirlisí atá ar fáil chun spriocdhátaí a shocrú do na húdaráis 
náisiúnta, i gcás inarb iomchuí. 

Moladh 3 — Feabhas a chur ar an measúnú ar rioscaí airgeadais i réimse an 

chustaim  

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin. 
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 4 — AN MARGADH AONAIR, AN NUÁLAÍOCHT AGUS 

CÚRSAÍ DIGITEACHA’ 

RÉAMHEOLAS AR NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

In Fís Eorpach, an clár taighde agus nuálaíochta is mó, a bhfuil buiséad EUR 95.5 billiún aige, 
baineann an Coimisiún leas as an taithí a fuarthas faoi Fhís 2020 (H2020) agus leanann sé dá 
bheartas um shimpliú a chur i bhfeidhm. Baineann Fís Eorpach úsáid as Samhail-Chomhaontú 
Deontais caighdeánach (MGA) le haghaidh chláir chistiúcháin uile an Aontais, baintear úsáid 
fhorleathan as roghanna costais simplithe (costas aonaid, ráta comhréidh agus cnapshuimeanna), 
baintear úsáid as scéimeanna um aisíocaíocht costas níos simplí i réimsí iomchuí agus cuirtear 
córas iniúchta cuíchóirithe chun feidhme. 

RIALTACHT NA nIDIRBHEART 

4.6 Tugann an Coimisiún dá aire an leibhéal earráidí arna ríomh ag CIE agus déanfaidh sé obair

leantach maidir leis na saincheisteanna a shainaithnítear. 

Ina theannta sin, tagraíonn an Coimisiún dá mheastachán féin ar an leibhéal earráidí do 
cheannteideal CAI, mar a nochtar sa Tuarascáil Bhliantúil Bainistíochta agus Feidhmíochta (féach 
freisin an freagra ar § 4.29). 

Maidir le caiteachas ar Thaighde agus ar Nuálaíocht, ríomhtar an ráta earráidí ar bhonn na 
n-iniúchtaí a dhéantar le linn tréimhse airgeadais ilbhliantúil, i.e. ar bhonn 418 éileamh costais atá
ionadaíoch ó thaobh staidrimh de lena gcumhdaítear ráitis chostais ó thús an chláir réime H2020
agus 170 iniúchadh a dhéantar faoin tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE). I bhfocail eile,
roghnaíonn an Coimisiún straitéisí rialaithe ilbhliantúla a chur chun feidhme, trí rátaí earráidí
carnacha do thréimhse iomlán an chláir a shocrú. I gcás H2020, rinne an Coimisiún coigeartú ar an
earráid iarmharach a measadh ar dtús bunaithe ar 1 304 rannpháirtíocht iniúchta a dúnadh in
2020 agus 2021.

A mhéid a bhaineann leis na sonraí i bhfigiúr 4.3., ina léirítear miondealú ar an ráta earráidí de réir 
chineál na n-earráidí, ní mheasann an Coimisiún go ndéanfadh neamhchomhlíonadh rialacha maidir 
le soláthair phoiblí difear d’imréiteach réamh-mhaoinithe le haghaidh Ghníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER). 

Féach an freagra ón gCoimisiún ar mhír 4.9 a). 

4.7 Tá cláir réime taighde agus nuálaíochta i bhfad níos simplí le 10 mbliana anuas. Tá cistiú

bunaithe ar chostais iarbhír, áfach, sách casta agus bíonn baol ann go mbeidh earráidí ann toisc 
nach mór dó freastal ar éagsúlacht mhór éileamh agus cleachtas cuntasaíochta.  
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Dá bhrí sin, tá dhá bheart thábhachtacha ann chun tuilleadh simplithe a dhéanamh ar an gclár Fís 
Eorpach, úsáid mhéadaithe cnapshuimeanna (tar éis treoirthionscadal rathúil faoi H2020) agus 
córas costais aonaid le haghaidh costais phearsanra atá ar fáil in aon deontas. 

Tá cistiúchán cnapshuime á chur i bhfeidhm de réir a chéile, agus meastar go mbeidh an chéad 
rabharta suntasach i gclár oibre 2023-2024. Tá acmhainneacht ollmhór ag an gcóras costais 
aonaid do chostais phearsanra (atá á fhorbairt faoi láthair) ós rud é gurb é atá i gcostais 
phearsanra níos mó ná 60 % de bhuiséad an mheándeontas, agus is é an córas an fhoinse earráidí 
is mó ar fad.  

Ag an am céanna, tá tacaíocht á cur ar fáil ag an gCoimisiún d’iarratasóirí Fís Eorpach trí bhíthin 
feachtais chumarsáide agus trí bhíthin ceardlann, lena ndírítear ar na tairbhithe is mó atá i mbaol 
earráidí a dhéanamh amhail fiontair bheaga agus mheánmhéide agus iarratasóirí nua 

4.8 Tá an Coimisiún ag obair ar shimpliú ar bhonn leanúnach. Mar sin féin, in ainneoin

ghníomhaíochtaí an Choimisiúin atá dírithe ar fheachtais chumarsáide atá córasach forleathan 
spriocdhírithe, tá cineálacha áirithe tairbhithe ann fós, amhail fiontair bheaga agus mheánmhéide 
agus nuatheachtaithe, ar mó an baol go ndéanfaidís earráidí. Mar sin féin, tá tábhacht ag baint le 
rannpháirtíocht na dtairbhithe sin suntasach ó thaobh dhul chun cinn an chláir réime de. 

Tugann an Coimisiún dá aire go bhfuil sciar H2020 agus FP7 sa ráta earráidí foriomlán níos ísle ná 
mar a bhí an bhliain seo caite. 

4.9 a) A mhéid a bhaineann leis an dá chás neamhrialtachta i nósanna imeachta soláthair dá

dtagraítear ag CIE, cuireann an Coimisiún i bhfios go láidir an méid seo a leanas: 

Baineann an cás faoi SCE le cás inar dhearbhaigh cúirt náisiúnta nós imeachta soláthair a bheith 
neamhdhleathach agus, san am céanna níor cuireadh an conradh ar neamhní. Ós rud é go raibh an 
conradh fós i bhfeidhm agus ós rud é gur seachadadh na hoibreacha go héifeachtach, bhí ar an 
gCoimisiún a mheas go raibh na costais incháilithe agus na híocaíochtaí comhfhreagracha a 
dhéanamh.  

A mhéid a bhaineann leis an dara cás, tugann an Coimisiún dá aire an earráid soláthair a aimsíodh i 
nGníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) in 2020, ach ní 
mheasann sé go ndearna an earráid sin difear don íocaíocht iniúchta a rinne an Choimisiúin in 2021 
chun réamh-mhaoiniú ranníocaíocht an Aontais le ACER a imréiteach. Tharla an earráid a luaigh CIE 
ar leibhéal na Gníomhaireachta i ndáil le nós imeachta soláthair a bhfuil oifigeach údarúcháin na 
Gníomhaireachta freagrach as. Meabhraíonn an Coimisiún go n-íocann sé ranníocaíocht 
chothromaíochta leis an nGníomhaireacht, bunaithe ar a cuntas i ndeireadh bliana. Ní raibh aon 
rogha eile ag an gCoimisiún ach an réamh-mhaoiniú a bhaineann le ranníocaíocht an Aontais a 
imréiteach toisc gur comhlíonadh na coinníollacha dlíthiúla uile maidir leis an imréiteach a 
dhéanamh. 

4.10-4.11 Tugann an Coimisiún dá aire na cásanna earráidí inchainníochtaithe a rinne na

tairbhithe agus nach raibh seirbhísí an Choimisiúin ar an eolas fúthu toisc nár bhraith na hiniúchóirí 
atá ar conradh ag tairbhithe (iniúchóirí CCS) iad laistigh de raon feidhme a sainordaithe. 

Cumhdaítear leis na deimhnithe ar na ráitis airgeadais (CFS), arna n-eisiúint ag iniúchóirí CFS, méid 
iomlán an deontais atá á éileamh ag rannpháirtí agus deimhníonn siad ex-ante incháilitheacht na 
n-éileamh ar chostais a bheidh le haisíoc ag an gCoimisiún ina dhiaidh sin.

Agus na heasnaimh á n-aithint aige agus chun cáilíocht agus iontaofacht na CFSanna a fheabhsú 
tuilleadh, eagraíonn an Coimisiún seimineáir ghréasáin a spriocdhírítear ar iniúchóirí an CFS, chun 
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feasacht a ardú maidir leis na hearráidí is coitianta le linn iniúchtaí (e.g., costais phearsanra, 
fochonraitheoireacht agus costais dhíreacha eile, etc.)  

Sa bhreis ar an teimpléad féinmhínitheach le haghaidh deimhnithe iniúchóireachta H2020, tugann 
an Coimisiún aiseolas d’iniúchóirí CFS nuair a shainaithnítear earráidí in CFS trí iniúchtaí airgeadais 
ex post. 

Ar deireadh, cuireann an tSeirbhís Fiosrúcháin Taighde treoir ar fáil do na hiniúchóirí CFS trí 
iarratais ar líne. 

Costais phearsanra neamh-incháilithe 

4.12 Ba chéim chun cinn é Fís 2020 i simpliú agus i gcomhchuibhiú na rialacha maidir le haisíoc

na gcostas a thabhaítear. Mar sin féin, is iad costais phearsanra príomhfhoinse na n-earráidí. Go 
loighciúil, is amhlaidh gur mar seo atá de bhrí gurb iad costais phearsanra atá sa sciar is mó den 
chostas iomlán a dhearbhaigh tairbhithe H2020. 

Agus an t-easnamh sin á aithint aige agus le haghaidh CAI reatha (2021-2027), lena n-áirítear an 
clár Fís Eorpach, bhunaigh an Coimisiún Samhail-Chomhaontú Deontais Corparáideach lena 
bhforáiltear do mhodh simplí chun costais phearsanra a mhuirearú, bunaithe ar ríomh ráta laethúil, 
in ionad an mhodha a úsáidtear in H2020. 

Thairis sin, agus i gcomhaontú le torthaí thuarascáil CIE don bhliain 2020, tá dlús curtha ag an 
gCoimisiún le minicíocht a chuid oiliúna agus a ghníomhaíochtaí for-rochtana (féach freisin na 
freagraí ar phointe 4.11, 4.20 agus moladh 4.1).  

In 2021, d’eagraigh an Coimisiún 7 seimineár gréasáin maidir leis an mbealach a ndéanfar ‘earráidí 
a sheachaint maidir le costais phearsanra a dhearbhú i ndeontais H2020. Tugadh cuireadh go 
sonrach do FBManna agus do nuatheachtaithe a raibh a ndeontais faoi seach ag druidim lena 
dtréimhsí tuairiscithe. Le linn na n-imeachtaí sin (atá fós ar siúl ar bhonn démhíosúil in 2022), tá 
úsáid costas draoi costais pearsanra á moladh ag an gCoimisiún. 

Ina theannta sin, d’eagraigh an Coimisiún seimineár gréasáin a bhí dírithe ar Oifigigh Tionscadail 
agus ar Oifigigh Airgeadais ina ndearna seirbhísí an Choimisiúin agus CIE cuir i láthair, rud a spreag 
feasacht ar an tábhacht a bhaineann leis an ráta earráidí in H2020 a laghdú. Áiríodh leis an 
imeacht sin cur i láthair uileghabhálach ar na huirlisí atá ar fáil (uirlisí TF, treoir, oiliúint, seimineáir 
ghréasáin) chun rialuithe ex-ante a dhéanamh. 

Ríomh na rátaí in aghaidh na huaire 

4.13 Ríomh na rátaí in aghaidh na huaire, leanann sin de bheith ina ábhar ag ghníomhaíochtaí

for-rochtana a eagraíonn an Coimisiún ar bhonn rialta (féach freagra ar 4.12)  

Chuideodh úsáid fhorleathan an Draoi Costais Pearsanra le tairbhithe a gcostais phearsanra a 
dhearbhú i gceart. Thairis sin, moltar do thairbhithe úsáid a bhaint as an tSeirbhís Fiosrúcháin 
Taighde chun soiléirithe a iarraidh go díreach maidir le hábhair phraiticiúla a bhaineann le bainistiú 
deontas. 

4.15 Tá an modh ríofa do na rátaí bliantúla in aghaidh na huaire in H2020 bunaithe ar an mbliain

airgeadais dúnta deiridh a dúnadh ina bhfuil laethanta saoire reachtúla agus an tríú tuarastal déag 
míosúil curtha san áireamh. Mheas an Coimisiún gur uimhreoir iontaofa é sin. Go deimhin, i gcás 
tréimhsí nach gcumhdaítear bliain airgeadais iomlán leo, d’fhéadfadh difríochtaí i ráta in aghaidh 
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na huaire an duine chéanna tarlú, ach is féidir leis na tairbhithe líon coiteann simplithe uaireanta 
táirgiúla a roghnú a chuireann cosc ar an mbaol go mbeadh neamhréitigh ann.  

Athraíodh agus simplíodh an modh ríofa sin le haghaidh Fís Eorpach agus, sa chás sin, ríomhfar 
ráta aonair in aghaidh na tréimhse tuairiscithe. 

4.16 Déanann an tSamhail-Chomhaontú Deontais Anótáilte freastal ar shamplaí praiticiúla maidir

le bónais agus uaireanta táirgiúla a ríomh. Sa dara cás, tá an rogha ag tairbhithe líon caighdeánach 
uaireanta táirgiúla a chur i bhfeidhm, rud a laghdóidh an baol earráidí atá ann. Is é seo an rogha a 
chuireann an Coimisiún chun cinn le linn chur chun feidhme an chláir. 

Tuairisciú ama 

4.17 Chomh maith leis sin, tá simpliú déanta ag an gCoimisiún ar cheanglais fhoirmiúla Fís

Eorpach maidir leis an am a thaifeadadh le haghaidh costais phearsanra a bhaineann leis an 
tionscadal. D’fhéadfadh easnaimh i dtaifeadadh ama le haghaidh foireann tionscadail teacht chun 
cinn, áfach, i ndeontais mar a léirítear sna samplaí arna dtuairisciú ag CIE.  

Chun aghaidh a thabhairt ar an mí-thaifead ama, chuir an Coimisiún treoirdhoiciméid éagsúla ar 
fáil do na rannpháirtithe, ina ndírítear ar chineál éigeantach thaifead na n-uaireanta lena ndírítear 
ar fhorghníomhú na gníomhaíochta. Dearbhú a thabhairt isteach do dhaoine atá ag obair go 
heisiach ar an ngníomhaíocht lena mbeartaítear na nósanna imeachta a shimpliú. Tugtar treoir 
freisin do na hiniúchóirí atá ar conradh ag na tairbhithe a fhíorú gurb ann do chórais chuí chun 
taifid a choimeád agus an Deimhniú ar an Ráiteas Airgeadais á sholáthar acu. 

Coigeartuithe ar thréimhsí tuairiscithe a bhí ann roimhe seo agus ar earráidí eile i gcostais phearsanra 

4.18 Admhaíonn an Coimisiún na deacrachtaí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis an modh chun

ráta in aghaidh na huaire a ríomh, ó thaobh daoine nua a thagann isteach sa chlár go háirithe. Níor 
cheart, áfach, aon choigeartú a dhéanamh ar ráitis airgeadais gan cúis chuí agus bonn cirt cuí a 
bheith leis. 

4.19 D’áirigh an Coimisiún, ina threoir maidir le rialuithe H2020 le haghaidh íocaíochtaí

eatramhacha agus íocaíochtaí deiridh, bileoga sonracha riosca atá dírithe ar na rioscaí a luann CIE 
(Úsáid costas buiséadaithe in ionad costais iarbhír, ráta arna ríomh go mícheart in aghaidh na 
huaire, gan am a chlárú go cuí, costais fochonraitheoireachta neamhphleanáilte).  

Tá oiliúint á cur ar phríomhghníomhaithe a bhfuil baint acu le cur in úsáid rialuithe ex-ante cheana 
féin.  

Maidir leis an gcás sonrach i ndáil le hincháilitheacht taighdeora a bhfuil taithí aige chun deontas 
MSCA a fháil, tugann an Coimisiún dá aire sainiúlacht an cháis ar leith a thuairiscítear, cás nár 
cheart a mheas mar shampla d’earráid choiteann. 

Bosca 4.2 - Sampla de thaighdeoir a bhfuil taithí aige agus atá 
neamhcháilithe chun tairbhe a bhaint as gníomhaíocht Comhaltachta Aonair 
Marie Skłodowska-Curie 

I gcomhthéacs na hoibre a rinne an Coimisiún ar chinneadh CIE i mbosca 4.2, maíonn an tairbhí go 

raibh taithí taighde lánaimseartha gan íocaíocht faighte ag an taighdeoir roimh thús a cuid staidéar 

dochtúireachta. 

Déantar taithí taighde choibhéiseach lánaimseartha a thomhas ón dáta a fuair taighdeoir an chéim 

a thabharfadh teideal foirmiúil dó dul i mbun dochtúireachta. 

324



Dá bhrí sin, tá an taithí iomlán taighde roimh sprioc-am an ghlao ar thograí níos faide ná ceithre 

bliana agus d’fhéadfadh sí a bheith i gcomhréir leis an dara coinníoll incháilitheachta a shainítear 

sa Chlár Oibre. 

Cé nár cuireadh na sonraí breise sin ar fáil tráth an iarratais, ní mór don Choimisiún iad a scrúdú 

toisc gur féidir leo tionchar ábhartha a bheith acu ar incháilitheacht agus ar in-aisghabhálacht an 

deontais. 

Tá anailís á déanamh ag an gCoimisiún ar an bhfianaise bhreise a chuir an tairbhí ar fáil chun tacú 

lena éileamh. 

Saincheisteanna in eintitis phríobháideacha, go háirithe FBManna agus 

iontrálaithe nua 

4.20-4.21 Tá an Coimisiún ar aon intinn le CIE (arna chomhthacú le fianaise staidrimh) gurb iad

FBManna (agus nuatheachtaithe) na tairbhithe is dóchúla go ndéanfaidh siad earráidí. Mar sin féin, 
spreagann an Coimisiún a rannpháirtíocht ar gach leibhéal, rud atá ríthábhachtach do rath an chláir. 

Chun an tsaincheist a mhaolú, díríonn an Coimisiún go príomha ar dhaoine nua agus ar FBManna 
aonair agus iarrtar orthu páirt a ghlacadh ina fheachtais faisnéise ar líne maidir le hearráidí a 
sheachaint agus costais á ndearbhú acu in H2020 (féach freisin an freagra ar phointe 4.12). 

Earráidí i gcostais dhíreacha eile 

4.22 Admhaíonn an Coimisiún go dtarlaíonn earráidí a bhaineann le dímheas agus tá rialú

treisithe curtha san áireamh aige cheana ina threoir rialaithe ex-ante a bhaineann go sonrach leis 
na ‘costais trealaimh nach ndearbhaítear gur costais dímheasa iad’, costais a d’fhéadfadh a bheith 
ina gcineál riosca. 

Bosca 4.3 - Costais oibre a éilíodh agus a aisíocadh faoi dhó 

Aithníonn an Coimisiún gur tharla cás amháin d’aisíocaíocht dhúbailte agus deimhníonn sé go bhfuil 

gníomh ceartaitheach déanta cheana féin: an 25 Bealtaine 2022, chuir an Coimisiún litir 

réamhaisnéise chuig an tairbhí lena mbaineann d’fhonn an méid a éilíodh go míchuí a aisghabháil 

agus aisghabhfar sin sna seachtainí amach romhainn. 

ATHBHREITHNIÚ AR NA CÓRAIS TF LE hAGHAIDH DEONTAIS 
TAIGHDE 

4.23 Is uirlis thábhachtach TF í an fhoireann Ríomhdheontas chun deontais na gcreatchlár taighde

agus nuálaíochta a bhainistiú. Cumhdaítear léi timthriall iomlán na ndeontas agus tá ról lárnach 
aige san fhaireachán oibríochtúil agus airgeadais ar H2020 agus ar a chomharba, Fís Eorpach. 

4.24 Is uirlis thábhachtach í an fhoireann Ríomhdheontas freisin chun faireachán a dhéanamh ar

na tionscadail agus tá sé nasctha le ABAC, uirlis TF an Choimisiúin don chuntasaíocht, lena 
n-áirithítear comhsheasmhacht na faisnéise airgeadais.
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4.25 Cuirtear an Draoi Costas Pearsanra chun cinn go córasach i ngach gníomhaíocht a bhaineann

le H2020. Mar sin féin, ní minic a bhaineann rannpháirtithe i ndeontais leanúnacha, agus go 
háirithe tairbhithe athfhillteacha, úsáid as an deontas. Ar an gcéim seo den chlár, ní dócha go 
mbeidh an Coimisiún in ann céatadán na n-úsáideoirí a mhéadú go suntasach. 

4.26 Tá bainistíocht uathoibrithe deontais H2020 ag an gCoimisiún, agus leanfar den digitiú sin

faoin gclár Fís Eorpach. 

Maidir le hiniúchtaí ex post, coinníonn córais TF an Choimisiúin taifid ar na doiciméid uile a 
bhailítear le linn na n-iniúchtaí. Áirítear ar na córais sin freisin na sonraí airgeadais is gá ó chórais 
chuntasaíochta na n-iniúchaithe a bhaineann leis na tionscadail a ndearnadh iniúchadh orthu. Dá 
bhrí sin, cuirtear sonraí cuntasaíochta agus sonraí ar leibhéal sonraisc ar fáil le haghaidh iniúchtaí 
airgeadais ex post. 

Ní bheadh sé indéanta go teicniúil córais chuntasaíochta thairbhithe H2020 a nascadh le tuairisciú 
SYGMA. Thairis sin, ós rud é gur eintitis uathrialacha iad tairbhithe nach bhfuil faoi rialú an 
Choimisiúin, thiocfadh saincheisteanna dlíthiúla chun cinn dá ndéanfaí doiciméid den sórt sin a 
aisghabháil go huathoibríoch. Tá sé beartaithe iniúchtaí ex-post a dhéanamh chun cumhdach 
iomchuí samplaí a ráthú.  

TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS 
SOCRUITHE RIALACHAIS EILE 

4.28 Is díol sásaimh don Choimisiún an bharúil ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa go soláthraíonn na

Tuarascálacha Gníomhaíochta Bliantúla a scrúdaíodh measúnú cothrom ar bhainistíocht airgeadais 
na nArd-Stiúrthóireachtaí/na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin faoi seach i ndáil le rialtacht na 
mbun-idirbheart. 

4.29 Sa Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí (AAR) ó Ard-Stiúrthóireacht RTD luaitear riosca

íocaíochta 2.29 % don teaghlach Taighde agus Nuálaíochta ar fad agus ráta earráidí iarmharach 
1.67 % d’Ard-Stiúrthóireacht an Taighde agus na Nuálaíochta.  

Déantar na rátaí earráidí sin a ríomh ar bhonn thorthaí 1 304 rannpháirtíocht arna n-iniúchadh ag 
an gCoimisiún maidir le H2020 a bhíonn ar fáil nuair a bhíonn an Tuarascáil Bhliantúil ar 
Ghníomhaíochtaí á dréachtú. I bhfianaise an mhéid sin, tá muinín ag an gCoimisiún as toradh an 
ráta earráidí a ríomh sé i gcomhréir lena mhodheolaíocht. 

Thug an Coimisiún aghaidh ar na barúlacha a thuairiscigh CIE maidir le ríomh an ráta earráidí agus 
is díol sásaimh dó aitheantas CIE. 

4.30 Tagann riosca íocaíochta an Choimisiúin le haghaidh H2020 faoin raon a bhunaítear sa

Ráiteas Airgeadais a ghabhann leis an Rialachán maidir le H2020 (ráta earráidí laistigh de raon 2-
5 %, agus ráta earráidí iarmharacha chomh gar do 2 % agus is féidir). Dá bhrí sin, sa chomhthéacs 
sin, ní gá forchoimeádas a bheith ann maidir le caiteachas H2020. 

4.31 Úsáidfear an straitéis iniúchóireachta ex post a bhaineann le Fís Eorpach sna blianta atá le

teacht, arb é is aidhm di ráta earráidí iarmharacha faoi bhun 2 % a bhaint amach.  
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4.32 Tá an Coimisiún tiomanta do mholtaí na Seirbhíse Iniúchóireachta Inmheánaí a chur chun

feidhme go hiomlán ar bhealach tráthúil. Mar sin féin, mar a luann CIE, maidir le moladh amháin 
“An-Tábhachtach” maidir le SCInna, bhí sé mall mar gheall ar an moill ar shíniú an chreatchonartha 
nua le gnólachtaí na n-iniúchóirí seachtracha (a síníodh go luath in 2022).  

Maidir leis na gnólachtaí iniúchóireachta seachtracha atá ar conradh ag an tSeirbhís Choiteann um 
Iniúchóireacht (CAS), ba cheart a thabhairt faoi deara gur thug an creatchonradh nua sínithe 
ceanglais cháilíochta níos déine isteach amhail oiliúint éigeantach, rud nach raibh ina oibleagáid 
roimhe sin. 

CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ 

Conclúidí 

4.37-4.38 Is táscaire amháin ar éifeachtacht chur chun feidhme chaiteachas an Aontais é, a

ríomhtar ar bhonn bliantúil, an ráta earráidí measta arna thuairisciú ag CIE.  

Ag an am céanna, cuireann an Coimisiún straitéis rialaithe iniúchóireachta ex-post ilbhliantúil i 
bhfeidhm maidir le caiteachas taighde. Ar an mbonn sin, déanann a chuid seirbhísí meastachán ar 
ráta earráidí iarmharacha, ina gcuirtear san áireamh aisghabhálacha, ceartúcháin agus éifeachtaí a 
rialuithe agus a n-iniúchtaí uile thar thréimhse chur chun feidhme an chláir. 

Bunaithe ar an obair a dhéantar, measann an Coimisiún, maidir leis an riosca tráth na híocaíochta a 
chuirtear i láthair san AMPR le haghaidh CAI1, gur sampla ionadaíoch é den leibhéal earráidí (féach 
pointí 4.6 agus 4.29). Tá an meastachán sin bunaithe ar mhodheolaíocht a chuireann ar chumas an 
Choimisiúin, ina cháil mar bhainisteoir ar bhuiséad an Aontais, réimsí ardriosca, meánriosca agus 
ísealriosca a shainaithint agus idirdhealú a dhéanamh eatarthu agus, dá bhrí sin, iarrachtaí an 
Choimisiúin a dhíriú ar an riosca a mhaolú. 

I gcás H2020, tá riosca tráth na híocaíochta (2.29 %) fós laistigh den raon a luaitear sa ráiteas 
airgeadais reachtach a ghabhann leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh H2020. 

Maidir le Fís Eorpach, beidh úsáid mhéadaitheach na gcnapshuimeanna agus forbairt leanúnach 
costais aonaid roghnach (ráta laethúil aonair in aghaidh an tairbhí), a chuirfear in ionad na 
ríomhanna uile le haghaidh costais phearsanra, ina chuidiú chun an baol earráidí a laghdú. 

Obair leantach ar na moltaí a rinneadh i dTuarascálacha Bliantúla 2019-2020 

4.39 Measann an Coimisiún gur cuireadh na moltaí go léir ó thuarascálacha bliantúla CIE roimhe

seo chun feidhme go hiomlán cé go mbeidh roinnt ama ag teastáil chun na bearta a rinneadh a 
chur i gcrích. 

Moltaí 

Moladh 4.1 — An Draoi Costas Pearsanra a úsáid 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin atá á chur chun feidhme faoi láthair. 
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Molann an Coimisiún go leanúnach an Draoi Costas Pearsanra a úsáid trí ghníomhaíochtaí éagsúla. 
Treoir mhionsonraithe d’úsáideoirí ar an Tairseach Mhaoinithe agus Tairisceana i gcuid H2020 
lámhleabhar ar líne/Deontais/Bainistíocht Deontais/tuarascálacha tréimhsiúla. 

Tá an draoi ar fáil do thairbhithe tráth a ionchódaítear costais ina ráitis airgeadais. Cuirtear úsáid 
an draoi chun cinn i ngach seimineár gréasáin maidir le “earráidí a sheachaint maidir le costais 
phearsanra a dhearbhú in H2020” in 2021 (a ndearnadh 98 783 amharc air ar an iomlán) chomh 
maith le hoiliúint agus cruinnithe le Pointí Teagmhála Náisiúnta (NCPanna). 

Tá an Coimisiún ag obair ar an Draoi Costas Pearsanra a chur in oiriúint d’Fhís Eorpach. 

Moladh 4.2 — Treoir do thairbhithe 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin. Tá sé fíorthábhachtach go n-áiritheofaí tuiscint shoiléir ar 
rialacha Fís Eorpach, go háirithe na rialacha maidir le hincháilitheacht costas. 

Tá tús curtha cheana ag an gCoimisiún lena cur chun feidhme tríd an méid seo a leanas: 

— Tá imeachtaí for-rochtana agus cumarsáide ar siúl cheana ó thús an chláir Fís Eorpach, ag díriú 
ar na príomhdhifríochtaí idir H2020 agus Fís Eorpach, go háirithe na difríochtaí a bhaineann le 
gnéithe incháilitheachta costais. Ba cheart a thabhairt faoi deara go ndearnadh breis agus 170 000 
amharc tar éis an dá lá comhordaitheoirí a eagraíodh cheana. 

— An tSeirbhís Fiosrúcháin Taighde, deasc chabhrach thiomnaithe ina dtugtar soiléirithe agus 
mínithe ar chláir thaighde an Aontais (lena n-áirítear H2020 agus Fís Eorpach) atá i bhfeidhm 
cheana. 

Moladh 4.3 — Feabhsuithe ar na rialuithe ex ante 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin atá á chur chun feidhme. 

Sa Treoir reatha maidir le rialuithe ex-ante H2020 maidir le híocaíochtaí eatramhacha agus 
íocaíochtaí deiridh atá ar fáil sa Chiste GoFund, tá ‘foirmeacha’ tiomnaithe téamacha lena dtugtar 
aghaidh ar chineálacha sonracha riosca san áireamh cheana.  

Cumhdaítear le ceann amháin de na foirmeacha sin an riosca ‘ráta arna ríomh go mícheart in 
aghaidh na huaire (úsáid meastachán, ríomh mícheart uaireanta táirgiúla, bónais a áirítear go 
mícheart sa ráta in aghaidh na huaire, etc.)’.  

Roinnfear an moladh sin le comhaltaí an Líonra Taighde agus Nuálaíochta le haghaidh cleachtóirí 
ex-ante (RINEC, grúpa a cruthaíodh in 2021 agus arb é is aidhm dó dea-chleachtais a chomhroinnt 
agus rialuithe ex-ante a chuíchóiriú), agus béim á leagan arís ar thábhacht na saincheiste. 

Déanfaidh an Coimisiún measúnú freisin ar a indéanta atá sé séanadh a chur isteach tráth ráitis 
airgeadais na dtairbhithe a líonadh isteach, ag meabhrú dóibh nach gceadaítear rátaí in aghaidh na 
huaire a athríomh.  

Moladh 4.4 — Treoir atá dírithe ar na hiniúchóirí neamhspleácha 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin atá á chur chun feidhme. 

Tá feabhas breise curtha ag an gCoimisiún ar an treoir d’iniúchóirí CFS trí shraith seimineár 
gréasáin a chur ar fáil ar an Tairseach Cistiúcháin agus Tairisceana/YouTube chun dul i ngleic leis 
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na hearráidí is coitianta a aimsítear le linn iniúchtaí chomh maith leis na catagóirí costais is mó a 
bhíonn i mbaol earráidí. 

Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag ardú feasachta i measc iniúchóirí CFS. 

Moladh 4.5 — Feidhmiúlachtaí i ríomhdheontais 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin. 

Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag iarraidh tuilleadh digitithe a bhaint amach chun go ndéanfar 
an simpliú a chumasú. Dá bhrí sin, ba réasúnta a mheas go dtiocfadh feabhas ar a chuid uirlisí 
digiteacha amach anseo. Maidir leis an gcéad chreatchlár taighde agus nuálaíochta eile, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar a indéanta atá sé feidhmiúlachtaí a leathnú i bhfoireann Ríomhdheontas 
le haghaidh measúnú riosca agus seiceálacha uathoibríocha, i gcomhréir lena bheartas simplithe. 
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 5 – COMHTHÁTHÚ, ATHLÉIMNEACHT AGUS 

LUACHANNA’ 

RÉAMHRÁ A GHABHANN LEIS NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

Cuireann na Ballstáit beartas comhtháthaithe faoi bhainistíocht chomhpháirteach chun feidhme trí 
réimse clár (415) agus gníomhaithe ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil, beartas as a 
dtagann creat dearbhúcháin ilsraitheanna. Roghnaíonn údaráis bainistíochta oibríochtaí agus 
déanann siad fíoruithe bainistíochta ar chaiteachas dearbhaithe, an chéad líne cosanta chun 
neamhrialtachtaí a chosc agus a bhrath. Is iad údaráis iniúchóireachta an dara leibhéal den tsraith 
rialúcháin agus deimhníonn siad, bunaithe ar iniúchtaí ar chórais agus ar iniúchtaí ar shamplaí 
ionadaíocha oibríochtaí, cibé acu a bhí na fíoruithe bainistíochta éifeachtach i ndáil le 
neamhrialtachtaí a chosc, nó nach raibh. Bunaíonn an Coimisiún a nós imeachta dearbhúcháin ar na 
torthaí iniúchta uile i bpacáistí dearbhúcháin ina bhfuil na tuairimí iniúchóireachta agus na rátaí 
earráide tuairiscithe le haghaidh gach cláir, chomh maith le hobair iniúchóireachta eile chun 
measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht obair údaráis an chláir agus iontaofacht na dtuairimí 
iniúchóireachta tuairiscithe agus rátaí earráide. 

In aghaidh na réaltachta éagsúlaithe seo, bíonn an Coimisiún go hiomlán trédhearcach sna 
tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí ó AS REGIO agus AS EMPL. 

- Measúnú mionsonraithe ar staid gach cláir, e.g. éifeachtacht fheidhmiú na gcóras bainistíochta
agus rialúcháin agus na rátaí earráide, bunaithe ar na torthaí iniúchta uile atá ar fáil (féach graif ar
leathanaigh 39 agus 59 de Thuarascálacha Bliantúla ar Ghníomhaíochtaí 2021 ó AS REGIO agus
AS EMPL, faoi seach);

- I gcás gach cláir, rátaí earráide deimhnithe le haghaidh na bliana cuntasaíochta roimhe sin agus
na rátaí earráide tuairiscithe is déanaí, roimh cheartúcháin bhreise ó údaráis an chláir de thoradh
iniúchtaí, agus ina ndiaidh, chomh maith le tuairim iniúchóireachta an Choimisiúin (féach táblaí in
iarscríbhinn 7B de gach Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht).

Ar an iomlán, ó thús na tréimhse ilbhliantúla, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go mbíonn líon 
ardaithe clár ag feidhmiú go maith nó go leordhóthanach. D’fhéadfaí gurb iad na hiarrachtaí 
leanúnacha atá déanta i ndáil le fothú acmhainneachta riaracháin, oiliúna agus bearta feabhais a 
rinneadh de thoradh na n‑ iniúchtaí agus comhroinnt dea‑chleachtas agus uirlisí is cúis leis sin. 
Comhiomlánaítear na rátaí earráide i ndáil le cláir shonracha in Eochairtháscaire Feidhmíochta ar 
dhlíthiúlacht agus rialtacht (Eochairtháscaire Feidhmíochta 4 le haghaidh AS EMPL agus 
Eochairtháscaire Feidhmíochta 5 le haghaidh AS REGIO) a chuirtear i láthair mar raon idir an ráta 
earráide meánualaithe deimhnithe le haghaidh gach cláir a chomhlánaítear leis an méid uasta atá 
le cur san áireamh le haghaidh rioscaí breise féideartha (idir 1.9 % agus 2.5 % le haghaidh 
AS REGIO, idir 1.7 % agus 2.4 % le haghaidh AS EMPL). 

Chomh maith leis sin, cuireann an Coimisiún i láthair sna Tuarascálacha Bliantúla ar 
Ghníomhaíochtaí ceartúcháin arna gcur chun feidhme ag na Ballstáit (os cionn EUR 1.6 bhilliún san 
iomlán de cheartúcháin chinntitheacha le haghaidh na gcuntas faighte uile 2020-2021), lena 
n‑áirítear ceartúcháin airgeadais bhreise arna iarraidh ag an gCoimisiún chun measúnú iar‑ iniúchta 
a dhéanamh ar a iniúchtaí féin, iniúchtaí CIE nó tuarascálacha OLAF chun an riosca iarmharach a 
thabhairt faoi bhun 2 % le haghaidh na gclár roimhe sin, i gcás inar gá (EUR 193 mhilliún san 
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iomlán ar a laghad in 2021) - féach Iarscríbhinn 7H de Thuarascálacha Bliantúla AS REGIO agus 
AS EMPL ar Ghníomhaíochtaí.  

In 2021, d’iarr an Coimisiún ar údaráis iniúchóireachta aird faoi leith a thabhairt ar choinníollacha 
agus ar sholúbthachtaí incháilitheachta nua arna dtabhairt isteach le leasuithe CRII/CRII+ chun 
aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim COVID‑19, chomh maith leis an úsáid fhéideartha gan údar as 
nósanna imeachta éigeandála i gcás soláthar poiblí. Lean sé air freisin ag cur chun cinn go 
gníomhach úsáid na roghanna costas simplithe (SCO) agus maoiniú nach gceanglaítear le costais le 
haghaidh na tréimhse 2021-2027, mar go bhfuil coinne leis nach mbainfidh an oiread earráidí leis 
na scéimeanna seo. 

RIALTACHT IDIRBHEART, TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA AR 
GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS SOCRUITHE RIALACHAIS EILE  

Torthaí thástáil na n‑ idirbheart agus athbhreithniú/athdhéanamh na hoibre 

iniúchta 

5.15 Bhí an leibhéal earráide arna mheas ag CIE cobhsaí i gcomparáid le leibhéil na mblianta

roimhe sin. Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar gach earráid arna bhfáil ag CIE agus iarrfaidh sé 
ceartúcháin airgeadais bhreise, i gcás inarb iomchuí agus inar féidir go dlíthiúil. Tugann an 
Coimisiún dá aire freisin go dtagraíonn breis agus trian amháin de mheastachán CIE ar an ráta 
earráide do chlár náisiúnta amháin agus go léirítear leis saincheist an‑sonrach. 

Eascraíonn na meastacháin ar an leibhéal earráide a nochtar i dTuarascálacha Bliantúla 
Bainistíochta agus Feidhmíochta 2021 ó AS REGIO agus AS EMPL as anailís mhionsonraithe ar staid 
gach cláir.  

Tugann an Coimisiún da aire, i ndáil le luach uasta a mheastacháin earráide le haghaidh an 
Bheartais Comhtháthaithe (2.5 %), a chuirtear san áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht 
agus ar Fheidhmíocht le haghaidh ríomh riosca foriomlán an Choimisiúin tráth na híocaíochta, go 
dtagann sé faoi réim mheastachán CIE ar an raon earráide le haghaidh an tríú bliain as a chéile.  

Measann an Coimisiún, i gcás dhá idirbheart arna sainaithint ag CIE i ndáil le clár amháin a 
bhaineann le 2007-2013, nach bhfuil aon bhunús dlí ann chun ceartúcháin airgeadais a fhorchur. 

5.16 Tá ról tábhachtach ag údaráis iniúchóireachta i ndáil le hearráidí a bhrath, earráidí as ar

eascair ceartúcháin airgeadais shuntasacha agus aistarraingtí sular cuireadh na cuntais faoi bhráid 
an Choimisiúin. Mar a thuairiscítear i dTuarascálacha Bliantúla Bainistíochta agus Feidhmíochta 
2021 ó AS REGIO agus AS EMPL, d’asbhain na Ballstáit EUR 12.2 bhilliún go carnach ó thús 
thréimhse 2014-2020 le haghaidh chaiteachas CFRE/CC agus EUR 3.7 mbilliún le haghaidh 
chaiteachas ESDF/TFAO i ndáil le ceartúcháin chinntitheacha agus aistarraingtí sealadacha as na 
cuntais, agus as sin bhain idir 15 % agus 20 % le toradh obair na n‑údarás iniúchóireachta.  

Thuairiscigh na húdaráis iniúchóireachta ráta iomlán earráide os cionn 2 % i gcás thart ar thrian 
amháin de na cláir, rud a léiríonn a gcumas braite.  

Aontaíonn an Coimisiún nár braitheadh roinnt earráidí nó gur measadh iad go míchuí i ríomh an 
ráta earráide thuairiscithe, i gcásanna aonair. 
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5.17 Shainaithin an Coimisiún agus na húdaráis iniúchóireachta na catagóirí céanna

neamhrialtachtaí trí chéile agus a shainaithin CIE, ar bhonn típeolaíochta coitinne: caiteachas, 
soláthar poiblí, rian iniúchta agus Státchabhair neamh‑ incháilithe. Déanfaidh an Coimisiún 
measúnú ar gach earráid arna tuairisciú ag CIE agus cuirfidh sé ceartúcháin airgeadais bhreise i 
bhfeidhm, i gcás inarb iomchuí agus inar féidir go dlíthiúil.  

Measann an Coimisiún, i gcás dhá idirbheart arna sainaithint ag CIE i ndáil le clár amháin a 
bhaineann le 2007-2013, nach bhfuil aon bhunús dlí ann chun ceartúcháin airgeadais a fhorchur. 

Costais neamh‑ incháilithe 

5.18 - 5.19 Is iad fíoruithe bainistíochta an chéad líne chosanta chun earráidí a chosc agus a

bhrath, go háirithe sa mhéid a bhaineann sé le costais agus rialacha incháilithe.  

Thug an Coimisiún aghaidh ar threoraíocht tugtha cothrom le dáta do na Ballstáit le haghaidh na 
clárthréimhse 2014-2020, treoraíocht arbh é ab aidhm di, i gcomhar le húsáid fheabhsaithe 
roghanna costas simplithe, éifeachtúlacht fíoruithe bainistíochta a fheabhsú tuilleadh chun costais 
agus oibríochtaí incháilithe a bhrath. Braitheann éifeachtúlacht fíoruithe ar an líon ball foirne atá ar 
fáil sna riaracháin lena mbaineann le haghaidh fíoruithe den sórt sin, áfach, chomh maith leis an 
leibhéal oiliúna atá faighte acu agus an taithí ábhartha atá acu.   

Tá bearta coisctheacha agus ceartaitheacha á ndéanamh ag an gCoimisiún agus iarrann sé bearta 
feabhais a luaithe a bhraitear easnaimh. Áirítear leis sin feabhsú uirlisí modheolaíochta, earcú ball 
foirne breise lena n‑áirítear saineolaithe, gníomhaíochtaí oiliúna i ndáil le huirlisí nuafhorbartha nó 
le léirmhíniú ceart na n‑earráidí is coitianta, chomh maith le feabhsú i nósanna imeachta 
roghnúcháin.  

Chun fíoruithe bainistíochta a dhéanamh níos éifeachtúla agus spriocdhírithe le linn na 
clárthréimhse 2021-2027, bunaítear fíoruithe bainistíochta ar rioscaí chun na hacmhainní 
riaracháin atá ar fáil a dhíriú ar fhoinsí spriocdhírithe earráidí ar bhealach níos fearr. Éilítear leis seo 
coigeartú leanúnach ar chur chuige na n‑údarás bainistíochta i ndáil le bainistíocht riosca, bunaithe 
ar shásraí aiseolais éifeachtacha idir údaráis cláir maidir leis na torthaí rialúcháin agus 
iniúchóireachta uile atá ar fáil. Go háirithe, leis an típeolaíocht torthaí iniúchta a thuairiscítear bliain 
in aghaidh bliana ba cheart go gcuirfear ar a gcumas d’údaráis bainistíochta na foinsí is coitianta 
earráidí a chomhtháthú ina measúnuithe riosca agus na cuir chuige agus uirlisí maidir le fíoruithe 
bainistíochta a oiriúnú dá réir. 

Bosca 5.1 - Costais arna ndearbhú le haghaidh gníomhaíochtaí lasmuigh den 
limistéar incháilitheachta 

I gcás na hÍsiltíre, mhínigh an Ballstát gur aontaigh an Coiste Faireacháin i seisiún in 2016 maidir 

leis an gcineál oibríochta gur cineál oibríochta faoi iniúchadh CIE a bhí ann (níl an tairbhí suite sa 

limistéar incháilithe ach tairbhíonn siad go díreach den limistéar incháilithe). Níor léiríodh an 

comhaontú seo, a cuireadh san áireamh i miontuairiscí an choiste faireacháin, sa tábla a lean, a 

cuireadh chun cinn le haghaidh an chinnidh fhoirmiúil lena liostaítear na hoibríochtaí ar glacadh leo. 

Shoiléirigh an Coiste Faireacháin é sin in 2022.

5.22 Maidir le tairbhithe a chuireann chun feidhme oibríochtaí atá ar son rannpháirtithe nach

mbeadh i mbun fostaíochta, oideachais ná oiliúna, seiceálacha, ní mór dóibh seiceálacha 
comhréireacha a dhéanamh ar na féindearbhaithe a fhaightear ó rannpháirtithe, go háirithe i ndáil 
lena stádas fostaíochta, agus gach foinse neamhspleách is féidir. Ní bhíonn rochtain i gcónaí ag 
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tairbhithe, agus údaráis cláir, ar bhunachair sonraí maidir leis an tslándáil shóisialta nó leis an 
bhfostaíocht, áfach, agus, mar gheall air sin, tá srian orthu na fíoruithe a dhéanamh sa chleachtas. 

Bosca 5.2 - Gan fíorúchán ar stádas an rannpháirtí 

Ba cheart stádas NEET rannpháirtithe óga a sheiceáil ar bhonn foinsí iontaofa fíoruithe, a mhéid is 

féidir agus atá indéanta, agus a chur san áireamh nach leagtar amach le hAirteagal 16 de 

Rialachán Chiste Sóisialta na hEorpa sainmhíniú maidir le duine nach bhfuil i mbun fostaíochta, 

oideachais ná oiliúna. Dá bhrí sin, is faoi na Ballstáit atá sé a chinneadh cathain a sheiceálfar 

incháilitheacht na rannpháirtithe, chomh maith le comhlíonadh na gcritéar. 

I gcás thionscadal na Fraince (dhá idirbheart) a luaitear ag deireadh Bhosca 5.2, rinne an tairbhí 

seiceálacha ar stádas na rannpháirtithe sa bunachar sonraí maidir le seirbhís fostaíochta. Fíoraíodh 

incháilitheacht na rannpháirtithe ach níor cláraíodh rian iniúchta na seiceálacha ina iomláine. 

Chomh maith leis sin, tá an Coimisiún ar an eolas maidir le deacrachtaí a bhí ag go leor 

comhlachtaí cur chun feidhme CSE/TFAO nó tairbhithe eile maidir le rochtain ar shonraí rúnda a bhí 

nasctha, mar shampla, le heaspa fostaíochta na rannpháirtithe. 

Ar an gcúis sin, ní luaitear le Rialachán na bhForálacha Coitianta 2021-2027 gur critéar 

incháilitheachta iad NEET a thuilleadh. Luaitear NEET mar spriocghrúpa agus, dá bhrí sin, ní luaitear 

ach ‘óige’ amháin, gan aon riail maidir le sainmhíniú an spriocghrúpa a chinneadh, rud atá fágtha 

faoi na Ballstáit. 

5.23 Ó tugadh na roghanna costas simplithe isteach, d’oibrigh an Coimisiún go gníomhach chun a

n‑úsáid a leathnú go honnghníomhach agus measann siad gur tháinig torthaí dearfacha agus 
simpliú suntasach agus laghdú ar an ualach riaracháin as na hiarrachtaí sin.  

Mar a mhol CIE in iniúchtaí roimhe seo, leanfaidh an Coimisiún air ag cur úsáid SCOanna, a leagtar 
amach i Rialachán na bhForálacha Coitianta 2021-2027, chun cinn go gníomhach chun an t‑ualach 
riaracháin ar thairbhithe a laghdú, treorú bunaithe ar thorthaí a chur chun cinn agus an riosca 
earráide a laghdú tuilleadh. 

Bosca 5.3 - Modhanna a úsáidtear chun tairbhithe a aisíoc agus caiteachas a 
dhearbhú do bhuiséad an Aontais le haghaidh SCOanna nach bhfuil i 
gcomhréir le ceanglais rialála. 

Sna ceithre chás a thuairiscigh CIE i gclár na hÉireann, shainmhínigh na húdaráis cláir i ndoiciméid 

éagsúla do thairbhithe go mbeadh costais incháilithe CSE bunaithe ar SCOanna (rátaí comhréidh 

arna sainmhíniú in Airteagail 68(b) agus 68b(1) de Rialachán na bhForálacha Coitianta), agus 

rialacha náisiúnta aisíocaíochta á gcur i bhfeidhm bunaithe ar fhíorchostais. Ní mholann an 

Coimisiún an déchóras seo mar gheall ar shimpliú le haghaidh tairbhithe. Mar sin féin, níl sé sin 

contrártha do Rialachán na bhForálacha Coitianta agus níor fágadh go raibh aon riosca ann i ndáil 

le buiséad an Aontais, toisc gurbh ionann na fíorchostais agus níos mó ná na méideanna a 

dearbhaíodh ag úsáid SCOanna.

Tionscadal neamh‑ incháilithe 
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5.24 - 5.27 Maidir le dhá thionscadal faoi dhúnadh chlár 2007-2013, measann an Coimisiún

nach bhfuil aon sárú dlíthiúil ann ar na cúiseanna a mhínítear faoi Bhosca 5.4.  

Ar na cúiseanna a míníodh faoi Bhosca 5.5, measann an Coimisiún go raibh tionscadail faoi chlár 
TFAO amháin ón Spáinn incháilithe, ach nár cheart gach costas a aisíoc.  

Pléifidh an Coimisiún leis an mBallstát bealaí eile chun scéim iniúchta TFAO a sholáthar faoi CSE le 
haghaidh na clárthréimhse atá le teacht. 

Bosca 5.4 - Tionscadail dar tugadh tacaíocht roimhe seo le cistí náisiúnta 
agus a athshannadh chun tacaíocht ón Aontas a fháil lasmuigh den tréimhse 
incháilitheachta. 

Maidir leis an dá chás arna n‑ iniúchadh ag CIE, tagraíonn siad don chlárthréimhse 2007-2013, 

clárthréimhse nach bhfuil aon fhoráil ann ina leith maidir leis an tráth inar féidir oibríochtaí a 

roghnú. An t‑aon cheanglas dlí a bhí ann ab ea an ceanglas, faoin bhforáil d’Airteagal 56 de 

Rialachán 1083/2006, nár mhór an caiteachas ábhartha a íoc laistigh den tréimhse 

incháilitheachta, i.e. idir 1.1. 2007 agus 31. 12 2015, agus nárbh fhéidir oibríocht arna cur chun 

feidhme roimh 1.1. 2007 a roghnú le haghaidh tacaíochta. Comhlíonadh an dá cheanglas seo sa dá 

chás sin. Fiú dá roghnófaí an oibríocht níos déanaí, ní dhéanfaí difear d’incháilitheacht an 

chaiteachais ábhartha a tabhaíodh laistigh den tréimhse incháilitheachta. 

Roghnaigh an t‑údarás bainistíochta na tionscadail agus, dá bhrí sin, bhí siad mar chuid den chlár. 

Ní mheasann an Coimisiún, dá bhrí sin, go raibh aon sárú ar na forálacha dlíthiúla is infheidhme. 

Tuilleadh forálacha lena dtoirmeasctar roghnú oibríochtaí a thugtar i gcrích go fisiciúil, tugadh 

isteach iad i Rialachán na bhForálacha Coitianta, 2014-2020 faoi Airteagal 65 (6). Ní raibh 

forálacha den sórt sin i bhfeidhm sa chlárthréimhse 2017-2013, áfach. De réir mholadh CIE maidir 

le héifeacht chúlghabhálach oibríochtaí faoin gclárthréimhse 2014-2020 i dTuarascáil bhliantúil 

2019, mheabhraigh an Coimisiún don Iodáil nárbh fhéidir oibríochtaí a tugadh i gcrích go fisiciúil a 

roghnú le haghaidh na tréimhse sin. 

Bosca 5.5 - Clárú cúlghabhálach NEETanna sa Ráthaíocht don Aos Óg 

Bhí formhór na rannpháirtithe incháilithe toisc go raibh siad dífhostaithe an lá roimh thús 

ghníomhaíocht TFAO. I ndáil le clárú cúlghabhálach, shainaithin an tseirbhís phoiblí fostaíochta 

NEETanna óga a bhí ag baint tairbhe as bearta fostaíochta náisiúnta chun iad a chomhtháthú faoi 

chlár TFAO. Ceadaítear leis an gcreat dlíthiúil náisiúnta clárú cúlghabhálach den sórt sin laistigh de 

theorann ama, faoi réir coinníollacha eile. Ina dhiaidh sin, chuir údaráis na Spáinne na 

rannpháirtithe ar an eolais maidir leis an gclárú. 

Bhí ceartú airgeadais ar ráta comhréidh de 25 % curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún cheana féin 

ar bhonn a sheiceálacha agus iniúchtaí féin. Measann sé go bhfuil an ceartú seo ar ráta comhréidh 

ard go leor chun torthaí breise CIE a chumhdach freisin.

5.27 I ndáil le híosfhad na gconarthaí sealadacha aonair, roghnaigh na húdaráis náisiúnta íosfhad

de 28 lá bunaithe ar chonclúid an Choiste Fostaíochta (EMCO) i mí na Nollag 2018, d’ainneoin 
moladh ón gCoimisiún. 

Mar sin féin, maidir le líon suntasach cásanna iniúchta, b’ionann an t‑ íosfhad iomlán agus breis 
agus 6 mhí sa chleachtas. Baineadh é sin amach uaireanta le conarthaí iomadúla as a chéile, le 
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fostóirí éagsúla b’fhéidir. Measann an Coimisiún gur cuireadh an scéim chun feidhme go 
héifeachtach ar an iomlán toisc gur thug sé na rannpháirtithe níos gaire don mhargadh saothair 
agus, dá bharr sin, mhéadaigh sé an deis a bhí acu fostaíocht fhadtéarmach a bhaint amach mar a 
léirítear leis an staidreamh arna sholáthar ag an mBallstát. 

Sáruithe ar rialacha an mhargaidh inmheánaigh 

5.30 - 5.31 Le blianta beaga anuas, bhain earráidí, a bhain le Státchabhair, le sciar níos lú de

na hearráidí a shainaithin údaráis na mBallstát agus an Coimisiún.

Maidir leis an mbliain chuntasaíochta is deireanaí, 2020 – 2021, de réir na comhthípeolaíochta 
earráidí arna haontú le húdaráis iniúchóireachta, níor bhain ach 1.7 % de na torthaí arna n‑aithint 
ag Ballstáit, agus 9 % díobh sin arna n‑aithint ag an gCoimisiún, le Státchabhair.  

Leanann an Coimisiún air ag cur chun feidhme bearta a dearadh faoina phlean ghníomhaíochta um 
Státchabhair, bearta a shainaithníonn agus a scaipeann dea‑chleachtas agus a chuireann oiliúint ar 
fáil do rannpháirtithe uile chiste na Ionstraime Tacaíochta Éigeandála. 

5.33 - 5.34 Maidir le soláthar poiblí, arb iad rialacha casta náisiúnta agus rialacha casta an

Aontais is saintréith ann, is foinse thábhachtach earráide arna brath agus arna tuairisciú ag údaráis 
iniúchóireachta é. Measann an Coimisiún go mbíonn údaráis iniúchóireachta níos fearr i ndáil le 
fadhbanna maidir le soláthar poiblí a bhrath sa lá atá inniu ann, comhartha go bhfuil rath ar na 
gníomhaíochtaí um acmhainn riaracháin a cuireadh chun feidhme faoi phlean gníomhaíochtaí an 
Choimisiúin um sholáthar poiblí. Léirítear é seo sa líon teoranta earráidí maidir le soláthar poiblí 
arna dtuairisciú ag CIE freisin. 

An cinneadh ón gCoimisiún maidir le ceartúcháin airgeadais le haghaidh earráidí maidir le soláthar 
poiblí, a tugadh cothrom le dáta i mí na Bealtaine 2019, rannchuidíonn sé le brath níos fearr 
earráidí trí chur chuige comhchuibhithe i ndáil le húdaráis chláir an Choimisiúin agus na mBallstát 
agus neamhrialtachtaí sa soláthar poiblí á láimhseáil (Cinneadh C (2019) 3452).  

Déanann an Coimisiún bearta faoina phlean gníomhaíochta um sholáthar poiblí chun a áirithiú go 
leanann tairbhithe (údaráis chonarthacha) agus údaráis chláir orthu ag feabhsú a gcleachtas 
soláthair agus ag méadú a gcumais riaracháin lena mbaineann, áfach. 

Bosca 5.7 - Laigí maidir le fíorú agus cur chun feidhme téarmaí conartha 

A mhéid a bhaineann le comhaontuithe réamhcheannaigh (féach Bosca 5.7), chuir na monaróirí 

miondealuithe mionsonraithe maidir le costais táirgthe in iúl don Fhoireann um Idirbheartaíocht 

Chomhpháirteach, ina bhfuil ionadaithe ó sheacht mBallstát, arna roghnú ó chomhaltaí an Bhoird 

Stiúrtha, agus oifigigh an Choimisiúin. Measadh go raibh an fhaisnéis sin leordhóthanach ós rud é 

nárbh ann do vacsaín in aghaidh COVID‑19 tráth na hidirbheartaíochta. Mar gheall ar rúndacht 

thráchtála na hidirbheartaíochta, áfach, ní dhearnadh aon taifead i scríbhinn maidir leis na 

miondealuithe sin. 

Tá foráil i ngach comhaontú réamhcheannaigh a fhágann go bhfuil an ceart ag an gCoimisiún 

seiceálacha agus imscrúduithe a dhéanamh ar an láthair suas le 5 bliana tar éis na híocaíochta 

deiridh. As gach ceann de na ceithre chomhaontú réamhcheannaigh, a ndearna CIE scrúdú orthu, 

tháinig forbairt vacsaíne a fuair údarú margaíochta coinníollach, agus, i ngach cás ceal cás amháin, 

sholáthar na monaróirí na méideanna a aontaíodh sa chomhaontú réamhcheannaigh. Dá réir sin, 

níor ghá mionseiceálacha a dhéanamh ach amháin i gcás an neamhchomhlíonta seo: d’fhéadfaí an 

fhianaise a bailíodh in 2021 a úsáid chun tairbhe an Choimisiúin agus na mBallstát i nósanna 

imeachta beart idirlinne breithiúnacha in aghaidh an mhonaróra, agus bhí toradh dearfach air sin. 
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Déanann comhaontú réamhcheannaigh amháin foráil le haghaidh íocaíocht tosaigh leis an 

monaróir chun an méid dáileog vacsaíní a ordaíodh a urrú chomh maith le ráthaíocht iomlán ar an 

infheistíocht, i.e. aisíocaíocht 100 % den íocaíocht tosaigh – inter alia – i gcás nárbh fhéidir údarú 

margaíochta a fháil agus le haghaidh dáileoga ar conradh nár soláthraíodh.

Obair na n‑údarás iniúchóireachta 

5.40 - 5.41 Faoi bhainistíocht chomhpháirteach, rialaíonn údaráis bainistíochta cláir, ar an

gcéad ásc, an caiteachas a dhearbhaíonn tairbhithe. Is é seo an chéad líne chosanta i ndáil le 
dlíthiúlacht agus rialtacht caiteachas a áirithiú. Déanann údaráis iniúchóireachta iniúchtaí dara 
leibhéil chun cáilíocht na bhfíoruithe bainistíochta a thástáil.  

Lean an Coimisiún air in 2021 ag obair go dlúth i gcomhar le húdaráis iniúchóireachta an chláir 
chun creat comhsheasmhach láidir dearbhúcháin agus rialúcháin a áirithiú, lena n‑áirítear faoi 
choinníollacha srianta praiticiúla le haghaidh iniúchtaí le linn na paindéime, agus chun feabhas a 
chur ar cháilíocht na hoibre dearbhúcháin de réir mar is gá, rud a neartaíonn an inniúlacht braite 
agus ceartúcháin is gá.  

Mar a thuairiscítear i dtuarascálacha bliantúla AS REGIO agus AS EMPL ar ghníomhaíochtaí, 
shainaithin an Coimisiún laigí agus d’iarr sé feabhsuithe ar 15 údarás iniúchóireachta nó 
comhlachtaí CFRE agus/nó CSE/TFAO atá i gceannas ar iniúchtaí as 116 údarás iniúchóireachta le 
haghaidh an Bheartais Comhtháthaithe. Tá na húdaráis iniúchóireachta seo i gceannas ar iniúchadh 
a dhéanamh ar 6.5 % de chaiteachas CFRE/CC agus ar 8.5 % de chaiteachas CSE/TFAO/FEAD faoi 
seach. 

5.41 Ar an leibhéal cláir, i gcás na gcuntas ar glacadh leo in 2021, dheimhnigh an Coimisiún ráta

earráide iomlán iarmharach faoi bhonn ábharthachta le haghaidh 243 chlár CFRE/CC (83 %, lena 
n‑áirítear i roinnt cásanna de choigeartuithe gan tionchar ábhartha) agus le haghaidh 167 gclár 
CSE/TFAO/FEAD (78 %, lena n‑áirítear i roinnt cásanna tar éis na gcoigeartuithe gan tionchar 
ábhartha), agus os cionn ábharthachta le haghaidh 50 clár CFRE/CC (17 %) agus le haghaidh 48 
gclár CSE/TFAO/FEAD (22 %). Ní léirítear leis na cláir seo os cionn na tairsí ábharthachta in 2021 
ach aon chúigiú (20 %) de na Cláir comhtháthaithe.  

Thairis sin, de réir na gceanglas dlíthiúil, maidir leis an dá chás inar chuir údaráis iniúchóireachta na 
réamhíocaíochtaí le hionstraimí airgeadais san áireamh, tuairiscíodh iad sna tuarascálacha 
bliantúla ar ghníomhaíochtaí chun críoch an Eochairtháscaire Feidhmíochta ar dhlíthiúlacht agus 
rialtacht, ach ní féidir ceartúcháin airgeadais bhreise iad a leanúint. 

5.42 Maidir le pacáiste dearbhúcháin ag a bhfuil RTER arna athríomh ag CIE os cionn 2 %, níl aon

bhunús dlí i ndáil le ceartúcháin bhreise. Dá bhrí sin, measann an Coimisiún go bhfuil RTER faoi 
bhonn 2 % sa chás sin go fóill. 

5.43 Le blianta beaga anuas, bhí leibhéal na gclár, a raibh RTER athríofa ag an gCoimisiún os

cionn na tairsí ábharthachta, cobhsaí le haghaidh chláir oibríochtúla CFRE/CC (thart ar 13 %) agus 
tháinig laghdú air i gcás chláir oibríochtúla CSE/TFAO/FEAD ó 40 % in 2017 go 11 % in 2021. 

Tugann an Coimisiún dá aire gur bhain na pacáistí dearbhúcháin, dá n‑athríomhann CIE RTER os 
cionn 2 %, le méadú teoranta ar RTER i roinnt cásanna. 
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5.44 - 5.45 Aontaíonn an Coimisiún gur cheart do na húdaráis bainistíochta na hearráidí agus

na neamhrialtachtaí a bhrath agus a cheartú ar an gcéad ásc. Mar gheall air sin, leanann sé air ag 
tabhairt tacaíochta do na húdaráis sin chun a gcumais riaracháin a fheabhsú le treoraíocht, 
tacaíocht spriocdhírithe, oiliúint agus forbairt ghairmiúil leanúnach, chomh maith le tacaíocht chun 
nósanna imeachta a shimpliú agus rórialáil a sheachaint. Nuair a aithnítear gur chaill údaráis 
bainistíochta earráidí, éilíonn an Coimisiún bearta leasúcháin spriocdhírithe chun cáilíocht na 
n‑údarás lena mbaineann a fheabhsú chomh maith le méid na bhfíoruithe a dhéantar sula 
ndearbhaítear caiteachas. Ina theannta sin, molann an Coimisiún d’údaráis iniúchóireachta tuairiscí 
a thabhairt agus plé a dhéanamh le húdaráis bainistíochta maidir leis na hearráidí a chaill siad 
chun a gcumas coisctheach agus braite a fheabhsú, trí bhíthin tuilleadh treoraíochta nó oiliúint 
spriocdhírithe a chur i bhfeidhm le haghaidh na n‑oifigeach deisce lena mbaineann. 

Measann an Coimisiún go bhfuil dearbhú réasúnach aige maidir le hobair fhormhór na n‑údarás 
iniúchóireachta, seachas líon teoranta a dteastaíonn feabhsuithe móra uathu ar a gcumas 
iniúchóireachta chun na laigí a fhaightear a leigheas (féach freagra coiteann an Choimisiúin ar 
mhíreanna 5.40 agus 5.41 thuas).  

Baineadh amach feabhsuithe coincréiteacha le blianta beaga anuas bunaithe ar bhearta leasúcháin 
spriocdhírithe a mholtar i roinnt cásanna inar sainaithníodh laigí, mar a léirítear sna tuarascálacha 
bliantúla faoi seach ar ghníomhaíochtaí.  

Déanann an Coimisiún measúnú ar iontaofacht na n‑údarás iniúchóireachta, ní hamháin ar bhonn 
na rátaí earráide athríofa (ar féidir earráidí aonair, ag a bhfuil tionchar tábhachtach staidrimh, 
difear a dhéanamh dóibh) ach ar roinnt critéar lena léirítear gurb ann do laigí córasacha in obair na 
n‑údarás iniúchóireachta mura ndéantar measúnú orthu go hiomchuí.  

Tá comhar leanúnach láidir bunaithe ag an gCoimisiún le gach údarás iniúchóireachta. Áirítear leis 
sin comhroinnt uirlisí iniúchóireachta coiteanna, amhail seicliostaí mionsonraithe, comhroinnt 
dea‑chleachtas idir piaraí agus forbairt ghairmiúil leanúnach fhoireann na n‑údarás 
iniúchóireachta.  

5.46 Cuireann an Coimisiún dea‑chumarsáid idir údaráis iniúchóireachta agus údaráis

bainistíochta na gclár chun cinn ar bhonn leanúnach agus go réamhghníomhach, mar a 
thaispeántar mar shampla sa ‘Chairt ar dhea‑chleachtais’ arna cur chun cinn ag an bPobal 
Iniúchóireachta (údaráis iniúchóireachta an Choimisiúin agus na mBallstát) nuair a dhéantar 
iniúchtaí faoin mBeartas comhtháthaithe. Measann an Coimisiún go bhfuil dea‑chumarsáid agus 
aiseolas den sórt sin ríthábhachtach chun feabhsuithe ar chórais rialála a áirithiú chomh maith le 
fíoruithe bainistíochta spriocdhírithe níos fearr. 

5.47 Thuairiscigh an Coimisiún, i dtuarascálacha bliantúla AS REGIO agus AS EMPL faoi seach ar

ghníomhaíochtaí, gur bhain na húdaráis iniúchóireachta úsáid as solúbthacht theoranta sa tsampláil 
i ndáil leis an bhfreagairt do ghéarchéim COVID‑19. D'ainneoin na géarchéime sláinte, na srianta 
agus an ualaigh oibre mhéadaithe ar riaracháin phoiblí, lean údaráis iniúchóireachta orthu ag úsáid 
modhanna staidrimh le haghaidh os cionn 91 % (REGIO 91 %, EMPL 92 %) den chaiteachas a 
cuireadh i gcuntais 2019/2020. Mhéadaigh na figiúirí sin i gcás na gcuntas deireanach a cuireadh 
isteach faoin 1 Márta 2022, dar úsáid údaráis iniúchóireachta samplaí staidrimh le haghaidh os 
cionn 94 % (REGIO 94 %, EMPL 96 %) den chaiteachas deimhnithe ar an meán. Bhí an tsolúbthacht 
sealadach agus chríochnaigh sé tar éis bhliain chuntasaíochta 2019/2020. 

5.48 agus 5.50 Mar a thugtar le fios ina fhreagra ar mhír 5.44, oibríonn an Coimisiún ar

bhonn leanúnach le húdaráis iniúchóireachta chun an rian iniúchta dá n‑obair iniúchóireachta a 
fheabhsú, lena n‑áirítear an tsampláil nuair is gá.  
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Leanfaidh an Coimisiún air ag cur chun cinn na dea‑chleachtais a thuairiscítear in “Reflection paper 
on audit documentation” [Páipéar machnaimh maidir le doiciméadacht iniúchóireachta] a 
d’ullmhaigh meitheal, ina raibh ionadaithe ó údaráis iniúchóireachta agus ón gCoimisiún, i 
gcomhpháirt, mar a thuairiscítear i dtuarascáil bhliantúil 2019 ó CIE i mBosca 5.8. Meabhróidh sé 
do na húdaráis iniúchóireachta lena mbaineann rian iniúchta leordhóthanach a choinneáil maidir le 
tarraingt na samplaí. 

5.52 Mheabhraigh an Coimisiún d’údaráis iniúchóireachta le déanaí maidir le seicliostaí a

úsáidtear le haghaidh iniúchadh oibríochtaí, gur cheart a thabhairt le fios iontu cibé acu a 
sainaithníodh amhras calaoise nó nár sainaithníodh, mar bheart leantach i ndáil le moladh 
Uimh. 5.2 ó CIE i dtuarascáil bhliantúil 2020. Is cúis sásaimh dó go bhfuil feabhas ag teacht ar an 
gcás, agus leanfaidh sé air ag meabhrú d’údaráis iniúchóireachta taifead iomlán a dhéanamh ina 
seicliosta maidir leis an obair a dhéantar ar an talamh i réimse an bhraite calaoise. 

Obair dearbhúcháin an Choimisiúin agus tuairisciú an ráta earráide iarmharaí ina 

thuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí 

5.54 - 5.56 Tá a chóras dearbhúcháin deartha ag an gCoimisiún chun cur ar a gcumas do na

hArd‑Stiúrthóirí dearbhú a thabhairt ar gach ceann de na 418 gclár oibríochtúil aonair, de réir a 
n‑oibleagáidí mar oifigigh údarúcháin trí tharmligean. Measann an Coimisiún go bhfuil dearbhú 
réasúnach aige i ndáil le dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais fholuitigh, ach amháin i gcás na 
gclár dar thuairiscigh sé an gá le haghaidh ceartúcháin bhreise fhéideartha airgeadais sna 
tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí, bunaithe ar mhodhanna cuimsitheacha láidre a 
chuirtear i bhfeidhm i gcás gach cláir oibríochtúil.  

Thairis sin, tuairiscítear eochairtháscaire feidhmíochta comhiomlán sna tuarascálacha bliantúla ar 
ghníomhaíochtaí mar mheán ualaithe na rátaí earráide deimhnithe uile. Thuairiscigh an Coimisiún 
leibhéal uasta an eochairtháscaire feidhmíochta sin freisin (an cás is measa), agus an fhaisnéis uile 
ar feitheamh atá faoi bhailíochtú fós á cur san áireamh. Cuireadh san áireamh freisin, ón mbliain 
seo, ‘breisiú’ riosca le haghaidh cláir oibríochtúla áirithe nach bhfuil iniúchadh déanta ag an 
gCoimisiún féin orthu riamh nó bunaíodh é ar thorthaí iniúchta roimhe seo ón údarás 
iniúchóireachta.  

Ina theannta sin, leis na forálacha is infheidhme, déantar foráil go bhféadfadh údaráis náisiúnta 
agus an Coimisiún iniúchtaí a dhéanamh agus aon cheartú airgeadais breise a éileofaí a chur chun 
feidhme le linn tréimhse ilbhliantúil (lena n‑áirítear trí iniúchtaí a dhéanfaí suas le 3 bliana tar éis 
na bliana inar glacadh leis na cuntais). Tá an fhéidearthacht seo, arna cur ar fáil ag an 
gcomhreachtóir, tábhachtach ionas go mbeadh an Coimisiún in ann a fhreagrachtaí i ndáil le cur 
chun feidhme bhuiséad an Aontais faoi na cláir ilbhliantúla a chomhlíonadh.  

Ar deireadh, tuairiscíonn an Coimisiún sna tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí, maidir leis 
na blianta cuntasaíochta roimhe sin, tar éis nósanna imeachta bréagnaitheacha a thabhairt chun 
críche le húdaráis an chláir agus, i gcás inar gá, tar éis do na húdaráis náisiúnta na ceartúcháin 
airgeadais bhreise ábhartha a chur chun feidhme, gur féidir le AS REGIO agus AS EMPL a mheas go 
meastar an riosca tráth an dúnta ag ráta i bhfad faoi 2 %, mar a réamh‑mheasadh. 

5.57 Tugann an Coimisiún dá aire, i ndáil le luachanna uasta a mheastacháin earráide le

haghaidh cheannteideal CAI 2 / fo‑cheannteideal 2a (2.3 %/2.5 %), a chuirtear san áireamh sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht le haghaidh ríomh riosca foriomlán an 
Choimisiúin tráth na híocaíochta, go dtagann sé faoi réim mheastachán CIE le haghaidh an raoin 
earráide. 

5.59 Tagraíonn an Coimisiún dá fhreagraí faoin tuarascáil speisialta arna lua ag CIE.
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5.60 – An chéad fhleasc: Measann an Coimisiún go gcuirtear ar a chumas dó meastachán

réasúnach cóir ar na rátaí earráide le haghaidh gach cláir agus le haghaidh na gclár uile go carnach 
a shuí lena mheasúnú mionsonraithe atá bunaithe ar mheascán d’obair iniúchóireachta deisce agus 
ar an láthair lena gcumhdaítear na cláir éagsúla aonair agus na pacáistí dearbhúcháin, ag brath ar 
na rioscaí a chuirtear ina leith.  

Thairis sin, tugann an Coimisiún dá aire go léirítear a mheastachán ar an leibhéal earráide 
(eochairtháscaire feidhmíochta) a nochtar i dtuarascálacha bliantúla 2019 agus 2020 ar 
ghníomhaíochtaí mar raon lena n‑áirítear rioscaí uasta. Cé go bhfuil sé faoi leibhéal measta 
earráide CIE, tagann an raon seo faoin eatramh arna ríomh ag CIE le haghaidh Ráitis Dearbhaithe 
2019 agus 2020. 

Deimhníonn an tArd‑Stiúrthóir na heochairtháscairí feidhmíochta foilsithe le haghaidh an 
chaiteachais ábhartha a tabhaíodh le linn na bliana tuairiscithe. Is meastachán iad ar an riosca 
foriomlán tráth na híocaíochta le haghaidh na gClár comhtháthaithe a thógtar le céile tráth a 
nochta, agus an fhaisnéis uile atá ar fáil an tráth sin á cur san áireamh. 

An dara fleasc: Maidir leis na hathbhreithnithe deisce a dhéanann sé le haghaidh gach cláir

gach bliain, measann an Coimisiún gur cur chuige éifeachtúil comhréireach iad i gcás cláir a 
thuairiscíonn go hiontaofa rátaí ísle earráide bliain i ndiaidh bliana. I gcás cláir eile a bhfuil níos mó 
riosca ag baint leo, cuireann iniúchtaí comhlíontachta ar an láthair leis an athbhreithniú deisce. 

Tá athbhreithniú deisce an Choimisiúin ar 100 % de na tuarascálacha bliantúla ar rialú agus 
tuairimí iniúchóireachta a fhaightear bunaithe ar an bhfaisnéis a chuirtear ar fáil sa phacáiste 
dearbhúcháin, ag cur san áireamh faisnéis charnach agus obair iniúchóireachta a rinneadh roimhe 
sin ar an údarás iniúchóireachta agus an clár oibríochtúil lena mbaineann (lena n‑áirítear iniúchtaí 
an Choimisiúin féin, iniúchtaí CIE, agus tuarascálacha iniúchóireachta an chórais náisiúnta), agus 
tugtar i gcrích le teachtaireacht chuig údaráis iniúchóireachta é nuair a mheastar go bhfuil gá le 
soiléirithe a fháil nó fíoruithe spriocdhírithe a dhéanamh.  

Maidir leis na pacáistí dearbhúcháin a fhaightear in 2021, d’athríomh AS EMPL an ráta earráide 
iarmharaí a tuairiscíodh i gcás 38 gclár agus d’athríomh AS REGIO é i gcás 49 gclár bunaithe ar an 
athbhreithniú deisce amháin. 

Mar a mhínítear thuas, níl ríomh déanta ag an gCoimisiún ar an riosca uasta ach amháin i gcás cláir 
atá faoi réir athbhreithniú deisce.  

An tríú fleasc:  Mar a deirtear i straitéis iniúchóireachta an Choimisiúin, dírítear an obair

iniúchóireachta ar na húdaráis iniúchóireachta sin nach raibh an Coimisiún in ann leibhéal 
leordhóthanach iontaofachta a chur orthu, ar a ndearnadh athbhreithniú teoranta go dtí seo nó dá 
bhfuil rioscaí nua tagtha chun cinn. Ina theannta sin, tá gá le hiniúchadh ar líon áirithe údaráis 
iniúchóireachta eile a bhfuil riosca níos lú ag baint leo le himeacht ama freisin. Áiritheoidh an 
Chomhstiúrthóireacht iniúchóireachta nua le haghaidh comhtháthaithe (DAC) go dtaifeadfar go 
leordhóthanach an próiseas i ndáil le bunú a pleananna iniúchóireachta amach anseo chun a 
áirithiú go nochtar agus go mínítear go soiléir na naisc le torthaí an mheasúnaithe riosca, chomh 
maith le critéir eile a chuirtear san áireamh. 

An ceathrú fleasc: I gcomhréir le creat rialála 2014-2020, deimhníonn na Ballstáit an

caiteachas agus tuairiscíonn siad torthaí a rialuithe agus a n‑ iniúchtaí sna pacáistí dearbhúcháin a 
chuirtear isteach faoin 15 Feabhra gach bliain. 

Tá na forchoimeádais sna tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí bunaithe ar an bhfaisnéis 
uile atá ar fáil tráth shíniú na tuarascála bliantúla ar ghníomhaíochtaí, lena n‑áirítear na 
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measúnuithe ar thionchar na n‑easnamh roimhe sin ar na rátaí earráide agus na tuairimí 
iniúchóireachta is deireanaí a thuairiscítear.  

Mar shampla, i dtuarascáil bhliantúil 2020 ar ghníomhaíochtaí, dúirt AS EMPL gur bunaíodh ceithre 
fhorchoimeádas ar easnaimh nó amhrais maidir le hiontaofacht rátaí earráide a tuairiscíodh le linn 
na mblianta roimhe sin agus nach raibh réitithe fós. I gcás amhras nó rioscaí sainaitheanta, 
cuireann an Coimisiún cur chuige stuama i bhfeidhm i ndáil lena thuairisciú féin sa tuarascáil 
bhliantúil ar ghníomhaíochtaí, dá bhrí sin, agus measann sé leibhéal riosca na gclár lena mbaineann 
ag ráta comhréidh agus léiríonn sé forchoimeádais bhreise nuair is gá.  

Is cleachtas leanúnach é fíorú rialtacht dlíthiúlachta an chaiteachais le linn na tréimhse a thugtar 
sa rialachán chun iniúchtaí a dhéanamh, agus tugann an tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí 
spléachadh ar an gcás tráth faoi leith (mí Aibreáin), i ndáil leis an gcaiteachas ábhartha le linn na 
bliana tuairiscithe (ceanglas sa rialachán airgeadais). Tráth shíniú na tuarascála bliantúla ar 
ghníomhaíochtaí, ní féidir leis an gCoimisiún torthaí na n‑ iniúchtaí a dhéanfar tar éis an dáta sin a 
réamh‑mheas. Leanfaidh sé air, dá bhrí sin, lena mheasúnú agus obair iniúchóireachta chun na 
rátaí earráide a thuairiscítear a dheimhniú nó a athríomh (nach meastar iad a bheith 
críochnaitheach fós) agus iarrfaidh sé na ceartúcháin bhreise airgeadais is gá i gcás inarb ábhartha. 
Tuairisceofar é seo go trédhearcach sna chéad tuarascálacha bliantúla eile ar ghníomhaíochtaí. 

5.62 Tagraíonn an Coimisiún do thuarascáil bhliantúil 2021 ar ghníomhaíochtaí inar míníodh go

mionsonraithe a mhodhanna chun rioscaí uasta a ríomh, bunaithe ar athbhreithniú deisce córasach 
le haghaidh gach cláir chomh maith le hiniúchtaí comhlíontachta bunaithe ar riosca chun rátaí 
earráide a thuairiscíonn údaráis iniúchóireachta a dheimhniú agus/nó a choigeartú, agus cur chuige 
coimeádach stuama a chur i bhfeidhm trí bhreisiú nó rátaí comhréidh chun rioscaí breise féideartha 
a chumhdach (féach fonóta 51 de thuarascáil bhliantúil AS REGIO ar ghníomhaíochtaí agus fonóta 
73 de thuarascáil bhliantúil AS EMPL ar ghníomhaíochtaí). Maidir leis na cláir a ndearnadh 
iniúchadh orthu sna blianta cuntasaíochta roimhe sin, cuireann an Coimisiún i dtábhacht go leantar 
gach iniúchadh agus gach moladh lena mbaineann dá chuid le cumarsáid le húdaráis cláir agus 
nach féidir iad a dhúnadh go dtí go bhfuil gach beart feabhais a iarrtar curtha i bhfeidhm go 
héifeachtach, ionas go maolaítear rioscaí go hiomchuí agus nach dtarlóidh na fadhbanna a 
sainaithníodh le linn na n‑ iniúchtaí a thuilleadh. Measann an Coimisiún gur foinse éifeachtúil 
réasúnach dearbhúcháin é an cur chuige seo, lena gcaomhnaítear costéifeachtúlacht na rialuithe 
faoina dhualgas freisin. 

5.63 - 5.64 Anuas ar na hiniúchtaí comhlíontachta, déanann an Coimisiún misin aimsithe fíricí

agus obair dheisce a bhféadfadh coigeartú rátaí earráide iarmharaí teacht as, os cionn 2 % i 
gcásanna áirithe b’fhéidir. Déanann an Coimisiún cineálacha eile iniúchtaí freisin (e.g. iniúchtaí 
téamacha nó iniúchtaí ar chórais ar leibhéal na n‑údarás bainistíochta nó na gcomhlachtaí 
idirmheánacha). 

Bhí iniúchtaí comhlíontachta an Choimisiúin bunaithe ar riosca don chuid ba mhó in 2021. Measann 
an Coimisiún, dá bhrí sin, go léirítear lena thorthaí iniúchta, mar a thuairiscíonn CIE sa mhír seo, go 
raibh a mheasúnú riosca ábhartha. Thairis sin, le cruthú na Comhstiúrthóireachta iniúchóireachta 
nua le haghaidh comhtháthaithe, ní dhéantar ach iniúchadh aonair amháin le haghaidh clár ilchiste 
nó le haghaidh réigiúin ina bhfuil breis agus dhá chlár aonchiste. Chomhairtí na hiniúchtaí seo faoi 
dhó (iniúchadh amháin le haghaidh gach ard‑stiúrthóireachta) san am atá caite. Ní féidir an líon 
iniúchtaí a chur i gcomparáid leis an líon iniúchtaí sna blianta roimhe sin, dá bhrí sin.   

Bailíochtaíonn an Coimisiún a thorthaí iniúchta le húdaráis iniúchóireachta i nós imeachta 
bréagnaitheach mar a leagtar amach sa bhunús dlí agus déanann sé faireachán ar a thorthaí 
deiridh d’fhonn bhunchúiseanna na n‑earráidí breise atá sainaitheanta aige a shainaithint, agus 
chun cumas braite na n‑údarás iniúchóireachta lena mbaineann a fheabhsú.  
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I dtuarascálacha bliantúla AS REGIO agus AS EMPL ar ghníomhaíochtaí, faoi seach, thuairiscigh an 
Coimisiún laigí tromchúiseacha in obair 15 údarás iniúchóireachta nó a gcomhlachtaí rialála. 
Féachann an Coimisiún ar go leor gnéithe chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht agus 
iontaofacht obair údaráis iniúchóireachta. Níl sa ráta earráide ach ceann de na gnéithe sin. I roinnt 
cásanna, ní bhraitear earráidí breise ach anois agus arís agus d’ainneoin tionchar eachtarshuite, a 
d’fhéadfadh a bheith tábhachtach, ar an ráta earráide, ní thugtar le fios leo sin laige chórasach ar 
leibhéal an údaráis iniúchóireachta. 

5.64 In 2021, 18 n‑ iniúchadh comhlíontachta, 15 mhisean aimsithe fíricí agus 13 iniúchadh 

théamacha, ar bhain coinbhleacht leasa le 4 cinn astu sin, a bhí in iniúchtaí AS REGIO. 

Chumhdaigh iniúchtaí AS EMPL 17 n‑ iniúchadh comhlíontachta agus 4 mhisean aimsithe fíricí, 3 
iniúchadh théamacha, chomh maith le 2 iniúchadh sa Ríocht Aontaithe, agus 6 iniúchadh ar 
iontaofacht na dtáscairí feidhmíochta. 

Níl aon tagairt sna tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí don nós imeachta leanúnach um 
smacht reachta in aghaidh na hUngáire 

5.65 Tagraítear i dTuarascáil Bhliantúil 2021 AS BUDG ar ghníomhaíochtaí don chóras

coinníollachta, go háirithe sa roinn ‘Specific Objective 5.2 Strengthen the protection of the EU 
budget from financial risks including through EDES, the generalized deficiencies as regards the rule 
of law in the Member States by greater transparency, knowledge sharing and accountability 
achieved by regular dialogue between all concerned stakeholders’ [Cuspóir Sonrach 5.2 Cosaint 
bhuiséad an Aontais a neartú in aghaidh rioscaí airgeadais lena n‑áirítear trí EDES, na heasnaimh 
ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis an smacht reachta sna Ballstáit trí thrédhearcacht, 
comhroinnt eolais agus freagracht níos mó a bhainfear amach le hidirphlé rialta idir gach páirtí 
leasmhar lena mbaineann]. Comhlánaítear é seo leis na torthaí le haghaidh dheireadh 2021/thús 
2022 a thuairiscítear in Iarscríbhinn 2 de Thuarascáil Bhliantúil 2021 AS BUDG, faoin gceannteideal 
‘Leading the enforcement and implementation of the new conditionality Regulation for the 
protection of the EU budget’ [Forfheidhmiú agus cur chun feidhme an Rialacháin coinníollachta nua 
um chosaint bhuiséad an Aontais a threorú]. Is uirlis chothrománach é an Rialachán Coinníollachta 
lena bhforáiltear go ndéanfar bearta iomchuí nuair a bhunaítear go ndéanann sáruithe ar 
phrionsabail an smachta reachta difear do bhainistíocht fhónta airgeadais bhuiséad an Aontais, nó 
sáruithe lena mbaineann baol tromchúiseach go ndéanfaidh siad difear don bhainistíocht sin, nó do 
chosaint leasanna airgeadais an Aontais ar bhealach atá díreach go leor. Tá feidhm ag an 
Rialachán Coinníollachta mura gceadófaí le haon nós imeachta eile faoi dhlí an Aontais buiséad an 
Aontais a chosaint ar bhealach níos éifeachtúla. 

Is é an Chomhairle (trí thromlach cáilithe) atá freagrach as bearta a ghlacadh (lenar féidir 
fionraíocht gealltanas, fionraíocht íocaíochtaí etc. i gcomhréir le hAirteagal 5 den Rialachán 
Coinníollachta a áireamh), le moladh ón gCoimisiún. Dá bhrí sin, níl aon Oifigeach Údarúcháin trí 
Tharmligean freagrach as na bearta a dhéantar agus tuairiscítear iad ar an leibhéal corparáide sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht. 

Toisc go gceanglaítear ar an gCoimisiún cineál bréagnaitheach an nós imeachta a urramú go 
hiomlán faoin Rialachán Coinníollachta, an cinneadh a dhéanfaidh an Chomhairle ar deireadh má 
mholann an Coimisiún na bearta, ní féidir leis é a réamh‑mheas. 

Cuirfidh an tOifigeach Údarúcháin trí Tharmligean gnéithe ábhartha a m(h)easúnaithe riosca san 
áireamh, áfach, gnéithe a d’fhéadfadh a bheith ann i gcomhthéacs an nós imeachta faoi Rialachán 
Coinníollachta agus ar ar féidir leis/léi gníomhú faoi bhunús dlí na hearnála. 
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CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ 

Conclúidí 

5.66 Tá an leibhéal earráide arna mheas ag CIE cobhsaí fós i gcomparáid le blianta roimhe seo.

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar gach earráid arna bhfáil ag CIE agus iarrfaidh sé ceartúcháin 
airgeadais bhreise, i gcás inarb iomchuí agus inar féidir go dlíthiúil.  

Eascraíonn na meastacháin ar an leibhéal earráide a nochtar i dTuarascálacha Bliantúla 
Bainistíochta agus Feidhmíochta 2021 ó AS REGIO agus AS EMPL as anailís mhionsonraithe ar staid 
gach cláir. 

Tugann an Coimisiún dá aire, i ndáil le luachanna uasta a mheastacháin earráide le haghaidh 
cheannteideal CAI 2 / fho‑cheannteideal 2a (2.3 %/2.5 %), a chuirtear san áireamh sa Tuarascáil 
Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht le haghaidh ríomh riosca foriomlán an Choimisiúin 
tráth na híocaíochta, go dtagann sé faoi réim mheastachán CIE le haghaidh an raoin earráide. 

Measann an Coimisiún, sna cásanna arna sainaithint ag CIE, maidir le dhá idirbheart i ndáil le clár 
amháin a bhaineann le 2007-2013, nach bhfuil aon bhunús dlí ann chun ceartúcháin airgeadais a 
fhorchur.  

Tugann an Coimisiún dá aire freisin go dtagraíonn breis agus trian amháin de mheastachán CIE ar 
an ráta earráide do chlár amháin ar an leibhéal náisiúnta agus go léirítear saincheist an‑sonrach 
leis. Measann sé go raibh na tionscadail ábhartha incháilithe, ach nár cheart gach costas a aisíoc. 

5.68 Is é cuspóir na samhla reatha dearbhúcháin faoin mBeartas Comhtháthaithe ráta earráide

faoi bhun 2 % a bheith aige le haghaidh gach cláir ar leithligh, gach bliain. Murab amhlaidh an cás, 
tá na huirlisí ag an gCoimisiún na cláir aonair lena mbaineann a bhrath agus na ceartúcháin bhreise 
airgeadais is gá a chur i bhfeidhm, nuair a dheimhnítear go bhfuil na hearráidí iarmharacha aonair 
os cionn 2 %. 

5.69 Is iad fíoruithe bainistíochta an chéad líne chosanta in aghaidh earráidí agus ba cheart dóibh

bheith níos éifeachtaí i ndáil le hearráidí a chosc agus a bhrath ar an gcéad ásc i gcás roinnt clár. 
Tuairiscíonn an Coimisiún maidir le héifeachtacht fheidhmiú na gcóras bainistíochta agus rialúcháin 
i dtuarascálacha bliantúla AS REGIO agus AS EMPL ar ghníomhaíochtaí (leathanaigh 39 agus 59, 
faoi seach), agus tháinig sé ar an gconclúid go raibh feabhas tagtha ar chórais bainistíochta agus 
rialúcháin le himeacht ama agus go feidhmíonn siad go maith nó go leordhóthanach i gcás 90 % 
de na cláir. 

5.70 Measann an Coimisiún, ar an iomlán, gur féidir brath ar obair na n‑údarás iniúchóireachta

agus a gcomhlachtaí rialúcháin, cé is moite de roinnt cásanna a thuairiscítear sna Tuarascálacha 
Bliantúla ar Ghníomhaíochtaí.  

I roinnt cásanna, braitear earráidí breise anois agus arís ach ní thugtar le fios leis sin laige 
chórasach ar leibhéal an údaráis iniúchóireachta.  

Thairis sin, de réir na gceanglas dlí, in dhá chás, ríomh na húdaráis iniúchóireachta na rátaí earráide 
iarmharaí agus réamhíocaíochtaí le hionstraimí airgeadais san áireamh.  Sna cásanna sin, nochtann 
an Coimisiún sna tuarascálacha bliantúla ar ghníomhaíochtaí ráta earráide os cionn 2 % gan 
réamhíocaíochtaí den sórt sin chun críoch an eochairtháscaire feidhmíochta ar dhlíthiúlacht agus 
rialtacht, ach ní féidir leis ceartúcháin bhreise airgeadais a fhorchur. 
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Maidir le pacáiste dearbhúcháin ag a bhfuil RTER arna athríomh ag CIE os cionn 2 %, níl aon 
bhunús dlí i ndáil le ceartúcháin bhreise. Dá bhrí sin, measann an Coimisiún go bhfuil RTER faoi 
bhonn 2 % sa chás sin go fóill.  

Leanfaidh an Coimisiún air ag obair go dlúth le húdaráis bainistíochta agus iniúchóireachta na gclár 
lena mbaineann, chun féachaint conas mar atá ag éirí le conclúidí aontaithe agus chun leibhéal 
iarmharach earráide faoi bhun 2 % a bhaint amach i gcás gach cláir le himeacht ama, ag úsáid na 
n‑ ionstraimí rialála chun ceartúcháin bhreise airgeadais a chur i bhfeidhm nuair a mheastar go 
bhfuil gá leo. 

5.71 Cuireann an Coimisiún nósanna imeachta iniúchóireachta i bhfeidhm chun dearbhú 
réasúnach a fháil le haghaidh gach cláir go bhfuil na rátaí earráide a thuairiscíonn údaráis 
iniúchóireachta éagsúla gach bliain inghlactha, nó le feiceáil an mbíonn aon léiriú nó aon fhianaise 
ann gurb ann do leibhéil ábharthachta fós.  

Ní gá go léireofaí leis go bhfaightear ráta earráide iarmharaí atá os cionn 2 % i mbliain faoi leith, 
d’ainneoin gur thuairiscigh an t‑ údarás iniúchóireachta ráta faoi bhun 2 %, gurb ann d’easnamh 
tromchúiseach nó córasach in obair an údaráis iniúchóireachta. D’fhéadfaí nach léireofaí le 
hearráidí aonair nár braitheadh, earráidí casta uaireanta, an obair atá déanta ag an údarás 
iniúchóireachta agus d’fhéadfaí gurbh ann dóibh mar gheall ar léirmhínithe éagsúla i ndáil leis an 
reachtaíocht is infheidhme (féach freagra an Choimisiúin ar mhír 5.70).  

Thairis sin, cuireann an Coimisiún paraiméadair éagsúla, lena n‑ áirítear na torthaí ó iniúchtaí córais, 
chomh maith leis na rátaí earráide athríofa, san áireamh agus measúnú á dhéanamh aige ar obair 
na n‑ údarás iniúchóireachta. 

5.72 Sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht, úsáideann an Coimisiún na 
rioscaí tráth na híocaíochta, a nochtann na hArd‑ Stiúrthóireachtaí ina dtuarascálacha bliantúla ar 
ghníomhaíochtaí, a ndearnadh athbhreithniú cáilíochta cúramach struchtúrtha orthu. 

Mar gheall ar dheighilt níos mionsonraithe an chaiteachais de réir próifílí riosca agus córais 
rialúcháin, is féidir leis an gCoimisiún an chuid shonrach den chóras, ina gcuirtear sonraí leis an 
gclár, ar dócha a ndéanfaí difear di, agus earráidí á mbrath, agus obair CIE á cur san áireamh 
freisin. Dá bhrí sin, tá sé in ann léargas difreáilte a thabhairt ar an leibhéal earráide thar na 
híocaíochtaí atá déanta agus tá sé in ann na réimsí ina bhfuil gá le feabhsuithe a shainaithint go 
soiléir.  

Tugann an Coimisiún dá aire go dtagann a mheastacháin faoi réim na n‑ eatramh arna meas ag 
CIE. Measann sé go dtagann meastachán ar na rátaí earráide lena léirítear go cóir an cás ar an 
talamh i gcás gach cláir agus go carnach le haghaidh na gclár uile as a mheasúnuithe 
mionsonraithe. 

5.73 Tagraítear i dTuarascáil Bhliantúil 2021 AS BUDG ar ghníomhaíochtaí don chóras 
coinníollachta, go háirithe sa roinn ‘Specific Objective 5.2 Strengthen the protection of the EU 
budget from financial risks including through EDES, the generalized deficiencies as regards the rule 
of law in the Member States by greater transparency, knowledge sharing and accountability 
achieved by regular dialogue between all concerned stakeholders’ [Cuspóir Sonrach 5.2 Cosaint 
bhuiséad an Aontais a neartú in aghaidh rioscaí airgeadais lena n‑ áirítear trí EDES, na heasnaimh 
ghinearálaithe a mhéid a bhaineann leis an smacht reachta sna Ballstáit trí thrédhearcacht, 
comhroinnt eolais agus freagracht níos mó a bhainfear amach le hidirphlé rialta idir gach páirtí 
leasmhar lena mbaineann]. Comhlánaítear é seo leis na torthaí le haghaidh dheireadh 2021/thús 
2022 a thuairiscítear in Iarscríbhinn 2 de Thuarascáil Bhliantúil 2021 AS BUDG, faoin gceannteideal 
‘Leading the enforcement and implementation of the new conditionality Regulation for the 
protection of the EU budget’ [Forfheidhmiú agus cur chun feidhme an Rialacháin coinníollachta nua 
um chosaint bhuiséad an Aontais a threorú]. Is uirlis chothrománach é an Rialachán Coinníollachta 
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lena bhforáiltear go ndéanfar bearta iomchuí nuair a bhunaítear go ndéanann sáruithe ar 
phrionsabail an smachta reachta difear do bhainistíocht fhónta airgeadais bhuiséad an Aontais, nó 
sáruithe lena mbaineann baol tromchúiseach go ndéanfaidh siad difear don bhainistíocht sin, nó do 
chosaint leasanna airgeadais an Aontais ar bhealach atá díreach go leor. Tá feidhm ag an 
Rialachán Coinníollachta mura gceadófaí le haon nós imeachta eile faoi dhlí an Aontais buiséad an 
Aontais a chosaint ar bhealach níos éifeachtúla. 

Is é an Chomhairle (trí thromlach cáilithe) atá freagrach as bearta a ghlacadh (lenar féidir 
fionraíocht gealltanas, fionraíocht íocaíochtaí etc. i gcomhréir le hAirteagal 5 den Rialachán 
Coinníollachta a áireamh), le moladh ón gCoimisiún. Dá bhrí sin, níl aon Oifigeach Údarúcháin trí 
Tharmligean freagrach as na bearta a dhéantar agus tuairiscítear iad ar an leibhéal corparáide sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht. 

Toisc go gceanglaítear ar an gCoimisiún cineál bréagnaitheach an nós imeachta a urramú go 
hiomlán faoin Rialachán Coinníollachta, an cinneadh a dhéanfaidh an Chomhairle ar deireadh má 
mholann an Coimisiún na bearta, ní féidir leis é a réamh‑mheas. 

Cuirfidh an tOifigeach Údarúcháin trí Tharmligean gnéithe ábhartha a m(h)easúnaithe riosca san 
áireamh, áfach, gnéithe a d’fhéadfadh a bheith ann i gcomhthéacs an nós imeachta faoi Rialachán 
Coinníollachta agus ar ar féidir leis/léi gníomhú faoi bhunús dlí na hearnála. 

5.74 Maidir le gach comhaontú réamhcheannaigh, tá an ceart ag an gCoimisiún seiceálacha agus 
imscrúduithe a dhéanamh ar an láthair suas le 5 bliana tar éis na híocaíochta deiridh. Tarlóidh na 
fíoruithe in am trátha de bharr na paindéime leanúnaí. Féach freagra an Choimisiúin ar Bhosca 5.7. 

Moltaí 

5.75 - 5.77 Seiceálann an Coimisiún moltaí CIE atá glactha aige go minic d’fhonn iad a chur 
chun feidhme laistigh den achar ama a aontaítear. Maidir le moladh 6.1 ó thuarascáil bhliantúil 
2018 CIE, tá an Coimisiún den tuairim gur ghníomhaigh sé ar an moladh, agus airteagal 
leasaithe 40 RFC 2014-2020 á chur san áireamh aige lena mbunaítear samhail nua dearbhúcháin 
le haghaidh chláir tionscnaimh FBM. 

Moladh 5.1 - An modh a úsáidtear chun tairbhithe a aisíoc nuair a chuirtear 

SCOanna i bhfeidhm chun ranníocaíocht an Aontais leis an gclár a chinneadh 

Glacann an Coimisiún leis an moladh, go háirithe i ndáil le clár na hÉireann, a bhfuil iniúchadh 
déanta ag CIE air. 

Moladh 5.2 – Ranníocaíocht scéimeanna náisiúnta le cuspóirí CSE 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Measann an Coimisiún gur chuir na hoibríochtaí, arna n‑ iniúchadh ag CIE, leis na cuspóirí cláir, 
d’ainneoin gur sainaithníodh roinnt rannpháirtithe neamh‑ incháilithe. Pléifidh an Coimisiún leis an 
mBallstát bealaí eile chun scéim iniúchta TFAO a sholáthar faoi CSE le haghaidh na clárthréimhse 
atá le teacht. 

Moladh 5.3 – Fíorú stádas NEET ag údaráis cláir 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Ba cheart stádas NEET rannpháirtithe óga a sheiceáil ar bhonn foinsí iontaofa fíoruithe, a mhéid is 
féidir agus atá indéanta, agus a chur san áireamh nach leagtar amach le hAirteagal 16 de 
Rialachán Chiste Sóisialta na hEorpa sainmhíniú maidir le duine nach bhfuil i mbun fostaíochta,  
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oideachais ná oiliúna. Dá bhrí sin, is faoi na Ballstáit atá sé a chinneadh cathain a sheiceálfar 
incháilitheacht na rannpháirtithe, chomh maith le comhlíonadh na gcritéar. 

Chomh maith leis sin, tá an Coimisiún ar an eolas maidir leis an deacracht a bhí ag go leor 
comhlachtaí cur chun feidhme CSE/TFAO nó tairbhithe maidir le rochtain ar shonraí rúnda a bhí 
nasctha, mar shampla, le heaspa fostaíochta na rannpháirtithe.  

Mar gheall air seo, ní luaitear le Rialachán na bhForálacha Coitianta 2021-2027 gur critéar 
incháilitheachta iad NEET a thuilleadh. Luaitear NEET mar spriocghrúpa agus, dá bhrí sin, ní luaitear 
ach ‘óige’ amháin, gan aon riail maidir le sainmhíniú an spriocghrúpa a chinneadh, rud atá fágtha 
faoi na Ballstáit. 

Moladh 5.4 – Comhlíontacht an mhonaróra le comhaontuithe réamhcheannaigh le 

haghaidh vacsaíní COVID‑19 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Maidir le gach Comhaontú Réamhcheannaigh, tá an ceart ag an gCoimisiún seiceálacha agus 
imscrúduithe a dhéanamh ar an láthair suas le 5 bliana tar éis na híocaíochta deiridh. 

Cé go bhfuil an Coimisiún tiomanta do chomhlíontacht mhonaróirí vacsaíní COVID‑19 le téarmaí na 
gComhaontuithe Réamhcheannaigh a áirithiú, tá sé i gceist aige fíoruithe a dhéanamh bunaithe ar 
mheasúnú riosca. 

Cuirfear san áireamh leis an measúnú riosca cibé acu a fuair monaróir údarú margaíochta 
coinníollach le haghaidh vacsaín COVID‑19, nó nach bhfuair, agus cibé acu arbh fhéidir leis é a 
sheachadadh chuig na Ballstáit, nó nárbh fhéidir, agus cibé acu a úsáideadh buiséad an Aontais le 
haghaidh réamh‑mhaoiniú, nó nár úsáideadh. 

Déanfar na seiceálacha in am trátha de bharr na paindéime leanúnaí. Tá coinne leis na chéad 
torthaí faoi dheireadh 2024 agus tabharfar i gcrích ina iomláine é faoi mhí na Nollag 2025. 

Moladh 5.5 – Rian iniúchta le haghaidh samplála arna déanamh ag údaráis 

iniúchóireachta 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Meabhróidh an Coimisiún d’údaráis iniúchóireachta maidir leis an ngá le mínithe iomchuí a 
thabhairt maidir lena nósanna imeachta samplála agus chun an rian iniúchta iomchuí a áirithiú. 

Moladh 5.6 – Smacht reachta 

Ní ghlacann an Coimisiún leis an moladh. 

Leanfaidh an Coimisiún air ag tagairt do na nósanna imeachta coinníollachta ginearálta sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht agus i dttuarascáil bhliantúil AS BUDG 
ar ghníomhaíochtaí amháin. Baineann an córas coinníollachta nó cosaint bhuiséad an Aontais le 
buiséad iomlán an Aontais, agus ní le cláir nó réimsí beartais sonracha, mar a léirítear i dtuairisciú 
corparáideach. Thairis sin, ní féidir leis an gCoimisiún ná a Oifigeach Údarúcháin trí Tharmligean 
cinntí sa todhchaí ón gComhairle, arb í an institiúid fhreagrach atá freagrach as glacadh na mbeart 
ábhartha, a réamh‑mheas. 
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 6 – ACMHAINNÍ NÁDÚRTHA AGUS AN COMHSHAOL’ 

RÉAMHRÁ A GHABHANN LEIS NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

6.1 Fáiltíonn an Coimisiún roimh leibhéal earráide measta CIE de 1.8 % don réimse

beartais ‘Acmhainní Nádúrtha agus an comhshaol’, atá faoi bhun na tairsí ábharthachta 

agus atá i gcomhréir le measúnú an Choimisiúin féin ar an riosca tráth na híocaíochta. Is díol 
sásaimh don Choimisiún freisin a fheiceáil go bhfuil Íocaíochtaí Díreacha an Chomhbheartais 

Talmhaíochta (CBT) saor ó earráid ábhartha i gcónaí, rud a dheimhníonn an ról tábhachtach 
atá ag an gCóras Comhtháite Riaracháin agus Rialaithe (CCRR), lena n‑áirítear an Córas Aitheantais 
le haghaidh Dáileachtaí Talún, chun an leibhéal earráide a chosc agus a laghdú. 

Is fíorbheartas Eorpach é CBT de réir mar a chomhthiomsaíonn na Ballstáit acmhainní chun 
comhbheartas aonair a fheidhmiú le buiséad Eorpach aonair. Agus 6.6 mhilliún tairbhí ag an CBT, 
déantar a chaiteachas a chur chun feidhme faoi bhainistíocht chomhpháirteach trí chóras 
cuimsitheach bainistithe agus rialaithe, a ceapadh chun dlíthiúlacht agus rialtacht na 
mbun‑ idirbheart ar leibhéal na dtairbhithe deiridh a áirithiú.  

Áirítear le samhail láidir dearbhaithe CBT na rialuithe céadleibhéil a dhéanann na 
gníomhaireachtaí íocaíochta, an obair iniúchóireachta a dhéanann na comhlachtaí deimhniúcháin 
neamhspleácha agus obair an Choimisiúin féin trí imréiteach cuntas. 

Fáiltíonn an Coimisiún roimh mheasúnú CIE go bhfuil córais na nGníomhaireachtaí Íocaíochta 
iontaofa ar an iomlán agus go soláthraíonn siad ríomh ceart don mhéid cabhrach, atá i gcomhréir le 
hanailís an Choimisiúin féin.  

Cruthaíodh Beart forbartha tuaithe 21 d’fhonn tacaíocht ghéarchéime so-rochtana a sholáthar 
dóibh siúd ba mhó a bhí thíos leis an ngéarchéim ach a bheith chomh simplí agus ab fhéidir do na 
tairbhithe agus don riaracháin araon. Fáiltíonn an Coimisiún roimh mheasúnú CIE gur comhlíonadh 
na coinníollacha le haghaidh tacaíochta trí chéile.  

Is cur chuige rialaithe é Seiceálacha le Faireachán a shainítear i gcreat dlíthiúil an Aontais atá i 
bhfeidhm faoi láthair. Ó 2023 ar aghaidh, cumhdóidh an Córas Faireacháin Limistéir éigeantach 
idirghabhálacha a bhainfidh le limistéar ar fud na mBallstát uile chun feidhmíocht beartais a 
thomhas ag díriú ar ghníomhaíochtaí talmhaíochta. Ós rud é gur minic coinníollacha 
incháilitheachta sna bearta forbartha tuaithe go háirithe, ar coinníollacha iad nach féidir faireachán 
a dhéanamh orthu le sonraí satailíte Sentinel, foráiltear le togra an Choimisiúin le haghaidh Córas 
Faireacháin Limistéir i mBallstáit amach anseo go n-úsáidfear sonraí nach mbaineann le satailít 
Sentinel freisin. 

RIALTACHT IDIRBHEART 

6.14 Fáiltíonn an Coimisiún roimh mheasúnú CIE ar an earráid sa chaibidil faoi Acmhainní

nádúrtha agus is díol sásaimh dó a thabhairt faoi deara go bhfuil ráta earráide CIE faoi bhun na 
tairsí ábharthachta de 2 % agus go bhfanann sé i gcomhréir dhlúth lena mheastachán féin (1.8 %) 
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do chaiteachas CBT, mar a chuirtear i láthair sa Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí (AAR) a 
chuir AMPR an Choimisiúin agus AS AGRI le chéile. 

Bosca 1 - Theip ar ghníomhaireacht íocaíochta an fhaisnéis uile a bhí ar fáil a 
úsáid agus costais dhearbhaithe tairbhí á seiceáil 

In 2016, d’fhonn cur chun feidhme sábháilte an bhirt maidir le cur chun cinn an fhíona a áirithiú, 

d’eisigh AS AGRI treoirlínte1 maidir le cláir náisiúnta tacaíochta in earnáil an fhíona, go háirithe 

maidir leis an mbeart cur chun cinn. Ina theannta sin, in 2021, d’eisigh AS AGRI nóta chuig toscairí 

na mBallstát maidir le ‘saincheisteanna teicniúla a braitheadh i gcur chun cinn an fhíona i dtríú 

tíortha’. Ba cheart go rannchuideodh an méid sin leis na rioscaí a mhaolú i dtéarmaí chur chun 

feidhme an bhirt cur chun cinn in earnáil an fhíona. 

I ndáil leis an idirbheart sonrach sin, déanfaidh an Coimisiún obair leantach chun a áirithiú go 

gceartófar aon íocaíocht mhíchuí. 

Íocaíochtaí Díreacha 

6.18 Is díol sásaimh don Choimisiún a thabhairt faoi deara nach bhfuair CIE ach trí shampla

d’áibhéil fhánach as na 84 idirbheart a tástáladh, agus bhí siad uile faoi bhun 5 %. 

6.20 Fáiltíonn an Coimisiún roimh mheasúnú dearfach CIE ar an ról atá ag an gCóras Comhtháite

Riaracháin agus Rialaithe (CCRR), lena n‑áirítear an Córas Aitheantais le haghaidh Dáileachtaí 
Talún. Measann an Coimisiún go bhfuil CCRR, lena n‑áirítear an Córas Aitheantais le haghaidh 
Dáileachtaí Talún, éifeachtach chun an leibhéal earráide a chosc agus a laghdú. 

Caiteachas forbartha tuaithe a bhaineann le limistéar/ainmhithe 

6.23 Ba mhaith leis an gCoimisiún a chur in iúl nach de bharr dearbhuithe míchearta ó na

tairbhithe a tharla an dá earráid a luadh maidir leis na sonraí míchruinne ar thairbhithe a 
taifeadadh ina bhunachar sonraí um ainmhithe, agus a tharla sa ghníomhaireacht íocaíochta 
chéanna, ach de bharr fadhb theicniúil sa bhunachar sonraí um ainmhithe a rinne difear do 
dhearbhuithe líon teoranta tairbhithe. Tá tús curtha le nósanna imeachta ag an ngníomhaireacht 
íocaíochta lena mbaineann chun na tairbhithe uile dá ndearnadh difear a shainaithint agus chun na 
méideanna míchuí a ghnóthú. Réitíodh an fhadhb theicniúil don bhliain éilimh 2022. 

Tionscadail Infheistíochta 

6.25 Ní aontaíonn an Coimisiún le measúnú CIE maidir le dhá idirbheart.

Seiceálacha le faireachán 

6.28 Is cur chuige rialaithe atá sainmhínithe i gcreat dlíthiúil an Aontais é na Seiceálacha trí

Fhaireachán, cur chuige atá ag brath ar chuairteanna allamuigh (i gcás critéir incháilitheachta, 
gealltanais agus oibleagáidí nach féidir faireachán a dhéanamh orthu) agus teicneolaíochtaí nua a 
úsáid (ar mhaithe le critéir incháilitheachta, gealltanais agus oibleagáidí ar féidir faireachán a 

1 Le fáil ag https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/wine-
guidelines-national-support-programmes-2016-16-12_en.pdf 
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dhéanamh orthu) mar mhalairt ar chineálacha cur chuige rialaithe traidisiúnta i gcás scéimeanna 
agus bearta cabhrach a bhaineann le limistéar.  

Tríd is tríd, measann an Coimisiún gur sárshampla iad na seiceálacha le faireachán den chaoi ar 
féidir an teicneolaíocht a chur i bhfeidhm chun córais bhainistithe agus rialaithe a dhéanamh níos 
éifeachtaí. 

In 2021, roghnaigh 10 mBallstát agus beagnach 30 gníomhaireacht íocaíochta Seiceálacha le 
Faireachán. 

6.29 I gcás inar féidir a mheas gur féidir faireachán a dhéanamh ar choinníollacha

incháilitheachta maidir le cabhair limistéarbhunaithe a bhuí le sonraí satailíte Sentinel (nó sonraí 
eile a bhfuil luach coibhéiseach ar a laghad acu), úsáidtear próisis uathoibrithe i gcur chuige na 
Seiceálacha trí Fhaireachán agus seiceáil á déanamh ar chomhlíonadh. Déantar obair leantach ar 
thorthaí neamhchonclúideacha le nósanna imeachta leath-uathoibrithe. I gcás a priori nárbh fhéidir 
faireachán a dhéanamh ar choinníollacha incháilitheachta maidir le cabhair limistéarbhunaithe le 
sonraí satailíte Sentinel, ní mór cuairteanna allamuigh a dhéanamh ar shampla tairbhithe. Bíonn an 
buntáiste a bhaineann le cur chuige na Seiceálacha trí Fhaireachán i dtaca le modhanna rialaithe 
traidisiúnta, dá bhrí sin, níos mó nuair is féidir faireachán a dhéanamh ar na coinníollacha 
incháilitheachta go léir. Mar sin féin, is minic coinníollacha incháilitheachta sna bearta forbartha 
tuaithe go háirithe, ar coinníollacha iad nach féidir faireachán a dhéanamh orthu le sonraí satailíte 
Sentinel. Chun aghaidh a thabhairt air sin, foráiltear sa togra ón gCoimisiún maidir le Córas 
Faireacháin Limistéir a bheidh ann amach anseo sna Ballstáit go n‑úsáidfear sonraí 
neamh‑Sentinel amhail grianghraif gheo‑chlibeáilte. 

6.30 Mar thoradh air sin, in 2021 tháinig méadú faoi dhó ar ghlacadh chur chuige na Seiceálacha

trí bhíthin Faireacháin sna Ballstáit i gcomparáid le 2020 agus dá réir sin sháraigh sé garsprioc 
eatramhach an Choimisiúin, is é sin 10 % den limistéar talmhaíochta a úsáidtear le haghaidh 
feirmeoireachta faoi 2022. 

6.31 Ba mhaith leis an gCoimisiún a chur in iúl gur féidir le Ballstáit, ó 2023 ar aghaidh, a gcórais

bhainistithe, rialaithe agus phionóis a dhearadh i gcomhréir le buncheanglais an Aontais a leagtar 
amach i Rialachán (AE) Uimh. 2116/2022. Ó 2023 ar aghaidh, cumhdóidh an Córas Faireacháin 
Limistéir éigeantach idirghabhálacha a bhainfidh le limistéar ar fud na mBallstát uile chun 
feidhmíocht beartais a thomhas. Tugtar isteach an úsáid éigeantach sin de shatailítí Sentinel sa 
chéad CBT eile chun iontaofacht thuairisciú bliantúil feidhmíochta na mBallstát a áirithiú. Is féidir le 
Ballstáit úsáid a bhaint as an bhfaisnéis bhunúsach a chuirfidh an Córas Faireacháin Limistéir ar 
fáil chun earráidí a chosc, neamhrialtachtaí a bhrath agus dá bhrí sin chun rioscaí do na cistí a 
laghdú. 

6.35 Tá an Coimisiún ag spreagadh ghlacadh na Seiceálacha cheana féin tríd an gcur chuige

Faireacháin ó 2018 ar aghaidh. Seachas rochtain saor in aisce a chur ar fáil ar Sheirbhísí Rochtana 
ar Shonraí agus ar Fhaisnéis Copernicus (DIAS) chun críocha faireachán a dhéanamh ar CBT, tá 
treoirdhoiciméid forbartha ag an gCoimisiún, agus tá sé ag éascú foghlaim fhrithpháirteach agus 
malartú dea-chleachtas i measc na mBallstát, mar shampla, trí chruinnithe tiomnaithe a eagrú ina 
dtugann Ballstáit a úsáideann Seiceálacha trí Fhaireachán cheana féin léargais agus ina 
gcomhroinneann siad taithí bunaithe ar chur chun feidhme iarbhír. Ina theannta sin, tugann an 
Coimisiún tacaíocht do na Ballstáit maidir le hoiliúintí, doiciméadacht agus réitigh TF i gcomhthéacs 
a iarrachta for-rochtana, is é sin Seiceálacha trí Fhaireachán, arb é is aidhm di dul i ngleic le 
constaicí teicniúla a mbraitear iad a bheith ann nó le constaicí teicniúla iarbhír maidir le sonraí 
satailíte Sentinel a úsáid chun faireachán a dhéanamh ar CBT.  
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Dá thoradh sin, in 2021 tháinig méadú faoi dhó ar ghlacadh chur chuige na Seiceálacha trí bhíthin 
Faireacháin sna Ballstáit i gcomparáid le 2020 agus dá réir sin sháraigh sé garsprioc eatramhach 
an Choimisiúin, is é sin 10 % den limistéar talmhaíochta a úsáidtear le haghaidh feirmeoireachta 
faoi 2022. 

Seiceálacha comhleanúnachais ar staitisticí rialaithe agus ar shonraí íocaíochtaí 

Ballstát 

6.37 Fáiltíonn an Coimisiún roimh mheasúnú CIE go bhfuil córais na nGníomhaireachtaí Íocaíochta

iontaofa ar an iomlán agus go soláthraíonn siad ríomh ceart don mhéid cabhrach. Déanann an 
Coimisiún a anailís féin i bhfoirm athbhreithnithe bliantúla cáilíochta ar na sonraí íocaíochta agus 
rialaithe a chuireann an Ghníomhaireacht Íocaíochta isteach, chomh maith le hiniúchtaí sláine 
sonraí ar chórais faisnéise Gníomhaireachtaí Íocaíochta, a dheimhníonn measúnú CIE. 

Beart forbartha tuaithe M21 

6.39 Fáiltíonn an Coimisiún roimh mheasúnú CIE gur comhlíonadh na coinníollacha le haghaidh

tacaíochta trí chéile. Ba é an smaoineamh a bhí ann scéimeanna a chruthú a bheadh chomh simplí 
agus ab fhéidir do na tairbhithe agus don riarachán araon, i gcomhréir le cuspóir agus le 
smaoineamh an bhirt chun tacaíocht ghéarchéime so-rochtana a sholáthar dóibh siúd ba mhó a bhí 
thíos leis an ngéarchéim. 

Is beart neamh‑CCRR é M21, a sholáthraíonn íocaíochtaí cnapshuime nach mbíonn baint acu de 
ghnáth leis an líon heicteár nó ainmhithe. De réir na rialachán, ní chumhdaítear é le rialacha CCRR 
dá bhrí sin, agus ní raibh gá leis chun úsáid a bhaint as córas CCRR. 

Ba mhaith leis an gCoimisiún a chur in iúl freisin nár shainaithin CIE aon íocaíocht mhíchuí in aon 
cheann de na seacht n‑ idirbheart faoi M21 a ndearnadh iniúchadh orthu chun críche DAS. 

6.40 Is beart neamh‑CCRR é M21, agus de réir na rialachán ní chumhdaítear é le rialacha CCRR.

Dá bhrí sin, ní raibh gá leis chun úsáid a bhaint as córas CCRR, ach chun gur féidir leis na Ballstáit 
cinneadh a dhéanamh ar na córais riaracháin le húsáid chun an beart a chur chun feidhme. 

Bosca 4 - Samplaí de thairbhithe nach gcomhlíonann critéir Bheart M21 

I gcás Chlár Forbartha Tuaithe na Rómáine, más rud é gur ‘feirmeoirí gníomhacha’ na catagóirí 

tairbhithe a luadh, bhí siad i dteideal an chabhair a fháil. Níor forchuireadh aon chritéar 

roghnúcháin faoin mbeart. 

TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS 
SOCRUITHE RIALACHAIS EILE 

6.42 Agus muid sa seachtú bliain de thuairim a thabhairt ar dhlíthiúlacht agus ar rialtacht

chaiteachais, tá faisnéis shubstaintiúil agus luachmhar le fáil i dtuarascálacha na gComhlachtaí 
Deimhniúcháin maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht chaiteachais, atá scrúdaithe go mion ag 
iniúchóirí AS AGRI agus curtha san áireamh acu chun gur féidir leo measúnú a dhéanamh ar na 
coigeartuithe atá le déanamh ar na rátaí earráide a thuairiscigh na Gníomhaireachtaí Íocaíochta. 
Bhain na Comhlachtaí Deimhniúcháin leibhéal amach ag a seachadann siad torthaí fónta agus 
substaintiúla ar dhlíthiúlacht agus ar rialtacht an chaiteachais do gach daonra. Bunaithe ar an obair 
shubstaintiúil a rinne na Comhlachtaí Deimhniúcháin agus ar an líon méadaithe torthaí, chuir 
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AS AGRI muinín i dtorthaí obair na gComhlachtaí Deimhniúcháin maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht. 
Ina theannta sin, bunaithe ar na treoirlínte athbhreithnithe inar féadadh ráta neamhchomhlíonta na 
gComhlachtaí Deimhniúcháin a chur i gcomparáid go díreach le staidreamh rialaithe na 
nGníomhaireachtaí Íocaíochta, bhí torthaí na gComhlachtaí Deimhniúcháin mar bhonn le ráta 
earráide coigeartaithe AS AGRI a ríomh do bhliain airgeadais 2021. 

6.44 Tugann an Coimisiún faoi deara freisin go meastar gurb é 0.3 % an méid deiridh measta

faoi phriacal (riosca tráth an dúnta) don CBT in 2021 de thoradh na ngníomhaíochtaí 
ceartaitheacha uile don CBT (measta ag 1.5 %). (féach AAR 2021 lch. 90). 

6.46 Tugann an Coimisiún faoi deara go bhfuil an riosca tráth na híocaíochta le haghaidh

‘Acmhainní nádúrtha agus an comhshaol’ a chuirtear i láthair ina AMPR ag an leibhéal céanna le 
leibhéal earráide measta CIE de 1.8 %, atá faoi bhun na tairsí ábharthachta de 2 %. 

CONCLÚID AGUS MOLTAÍ 

Conclúid 

6.47 Fáiltíonn an Coimisiún roimh an bhfíoras go bhfuil leibhéal earráide measta CIE don chaibidil

seo, ag 1.8 %, faoi bhun na hábharthachta (2.0 %) agus go bhfuil sé ar an leibhéal céanna le riosca 
measta an Choimisiúin tráth na híocaíochta don cheannteideal seo in AMPR. 

Bearta leantacha ar mholtaí a rinneadh i dTuarascáil Bhliantúil 2019 

6.49 Déanann an Coimisiún tagairt do na conclúidí agus dá chuid freagraí i dTuarascáil Speisialta

CIE 14/2022 - Freagairt ón gCoimisiún ar chalaois sa chomhbheartas talmhaíochta - Tá sé in am 
tochailt níos doimhne a dhéanamh. Tá bearta glactha ag an gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar 
na fadhbanna a sainaithníodh agus tabharfaidh sé an anailís riosca calaoise cothrom le dáta i 
bhfianaise an CBT nua. 

6.50 Féach an fhreagairt ón gCoimisiún ar mhír 6.49.

Déanfaidh an Coimisiún gach rud is gá chun na moltaí a eisíodh i dTuarascáil Speisialta 14/2022 a 
chur chun feidhme. 

Moltaí 

Moladh 6.1 - Tacú le húsáid teicneolaíochtaí nua chun earráidí a chosc in 

íocaíochtaí CBT 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Soláthróidh an Coimisiún fóram chun comhroinnt dea‑chleachtas maidir le húsáid teicneolaíochtaí 
nua a éascú. 

Ó 2023 ar aghaidh, cumhdóidh an Córas Faireacháin Limistéir éigeantach idirghabhálacha a 
bhainfidh le limistéar ar fud na mBallstát uile chun feidhmíocht beartais a thomhas ag díriú ar 
ghníomhaíochtaí talmhaíochta. Is é ról an chórais seo cásanna a shainaithint nach gcomhlíontar na 
coinníollacha incháilitheachta iontu. Sna cásanna sin, ní mór do na Ballstáit an deis a thabhairt don 
tairbhí an fhadhb a leigheas. 
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Moladh 6.2 - Seiceálacha ar íocaíochtaí bheart M21 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Ghlac riaracháin beart M21 agus chuir siad i bhfeidhm é níos tapa ná riamh i bhfianaise phráinn an 
cháis. Tagann CIE ar an gconclúid gur urramaíodh na coinníollacha maidir le tacaíocht a leagtar síos 
sa rialachán go ginearálta, agus níor shainaithin sí ach líon teoranta cásanna ina bhfuair tairbhithe 
nár chomhlíon na critéir le haghaidh tacaíochta cistí. Tá an beart faoi réir iniúchtaí ón gCoimisiún 
agus tá sé faoi réir an chórais faireacháin agus meastóireachta don Chiste Eorpach Talmhaíochta 
um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) freisin, agus spreagfaidh an Coimisiún Ballstáit chun an beart seo a 
chumhdach ina meastóireachtaí ex‑post ar an CBT. 
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 7 — IMIRCE AGUS BAINISTIÚ TEORAINNEACHA, 

SLÁNDÁIL AGUS COSAINT’ 

RÉAMHRÁ LEIS NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

Is díol sásaimh don Choimisiún barúlacha Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) agus geallann sé go 
nglacfaidh sé páirt sna réimsí inar sainaithníodh an gá atá le feabhsuithe, chun líon na n-earráidí 
amach anseo a laghdú. 

D’ainneoin na gcásanna a tuairiscíodh, tá an straitéis rialaithe a chuir an Coimisiún i bhfeidhm chun 
cúnamh éigeandála a sholáthar ag feidhmiú go sásúil. Glacfaidh an Coimisiún leis na moltaí agus 
aird á tabhairt acu an tráth céanna ar an gcomhthéacs fíordheacair ina ndéanann na tairbhithe 
gníomhaíochtaí éigeandála. 

Roinntear bainistíocht fhormhór chistiú AMIF agus ISF le haghaidh 2014-2020 leis na Ballstáit 
(agus le Tíortha Comhlachaithe Schengen). Is díol sásaimh don Choimisiún an admháil go raibh 
nósanna imeachta mionsonraithe ar cháilíocht leordhóthanach forbartha agus curtha chun feidhme 
ag na hÚdaráis Iniúchóireachta chun tuairisc a thabhairt ar a gcuid oibre agus chun seicliostaí a 
úsáid chun tacú lena gconclúidí, d’ainneoin easnaimh áirithe, ar shainaithin an Coimisiún cuid acu 
cheana féin. 

7.8 Tar éis phlódú isteach na ndaoine easáitithe ón Úcráin chuig an Aontas, de bharr an ionraidh

ar an Úcráin an 24 Feabhra 2022, cuireadh síneadh le tréimhse cur chun feidhme Chistí 2014-
2020 go dtí an 30 Meitheamh 2024 le Rialachán 2022/585 an 6 Aibreán 2022, rud a thugann 
solúbthacht bhreise do na Ballstáit an cistiú atá fágtha a úsáid. 

RIALTACHT NA nIDIRBHEART 

7.10 Measann an Coimisiún, i gcás amháin, nach bhfuil aon earráid ar leibhéal an Choimisiúin.

Tugann an Coimisiún dá aire earráid a aimsíodh i nGníomhaireacht in 2020, ach ní mheasann sé go 
ndearna sé difear d’íocaíocht an Choimisiúin a ndearnadh iniúchadh uirthi in 2021, maidir le réamh-
mhaoiniú ranníocaíocht an Aontais leis an nGníomhaireacht sin a imréiteach. Rinneadh an earráid 
sin ar leibhéal na Gníomhaireachta a bhfuil oifigeach údarúcháin na Gníomhaireachta freagrach 
aisti. Meabhraíonn an Coimisiún go n-íocann sé ranníocaíocht chomhardaithe leis an 
nGníomhaireacht, bunaithe ar a cuntas i ndeireadh bliana. Ní raibh aon rogha eile ag an gCoimisiún 
ach an réamh-mhaoiniú a bhaineann le ranníocaíocht an Aontais a imréiteach toisc gur 
comhlíonadh na coinníollacha dlíthiúla uile maidir leis an imréiteach a dhéanamh. 

352



Bosca 7.1. Samplaí d’earráidí 

Cineálacha feithiclí neamh-incháilithe a fháil 

Maidir le himréiteach na gcuntas le haghaidh na Bliana Airgeadais 2021, tar éis obair 

iniúchóireachta CIE, ghlac an Coimisiún bearta réamhchúraim trí 10 % de na cuntais bhliantúla a 

choinneáil siar trí imréiteach páirteach mar a tuairiscíodh i dTuarascáil Bhliantúil 2021 ar 

Ghníomhaíochtaí. Seolfaidh an Coimisiún imréiteach comhréireachta chun an riosca airgeadais do 

chuntais roimhe seo agus méid an ghlancheartaithe airgeadais atá le cur i bhfeidhm a chinneadh. 

Incháilitheacht na gcostas cóiríochta dearbhaithe 

Rinneadh an ghníomhaíocht i gcás éigeandála de réir bhrí bhunghníomh an Chiste um Thearmann, 

Imirce agus Lánpháirtíocht (AMIF). Cuireadh an tionscadal chun feidhme i gcomhthéacs eisceachtúil 

inar tháinig méadú seasta ar líon na n-iarrthóirí tearmainn. D’eascair an staid éigeandála sin as an 

easpa acmhainneachta freastal ar an éileamh agus as an mbaol nach gcomhlíonfaí na hoibleagáidí 

dlíthiúla náisiúnta chun coinníollacha ábhartha glactha a sholáthar d’iarrthóirí tearmainn. 

Aithníonn an Coimisiún nach raibh CIE in ann cur chun feidhme ceart an nós imeachta soláthair a 

fhíorú mar gheall ar an easpa doiciméad. Mar sin féin, i bhfianaise na faisnéise a sholáthair údaráis 

na hÉireann, agus i bhfianaise an deimhnithe iniúchóireachta, ar cheart é a bheith bunaithe ar an 

bhfianaise dhoiciméadach iomlán, measann an Coimisiún gur cuireadh an nós imeachta chun 

feidhme i gceart. 

Leis an nós imeachta a chuir údaráis na hÉireann i bhfeidhm, measann an Coimisiún go dtugtar 

ráthaíocht leordhóthanach gur baineadh amach incháilitheacht an spriocphobail. 

Na haíonna ar tugadh cóiríocht dóibh, is í an Oifig um Chosaint Idirnáisiúnta in Éirinn a chuireann 

sna hóstáin iad. Tá nósanna imeachta inmheánacha ann chun anailís a dhéanamh ar na héilimh ar 

chosaint idirnáisiúnta agus chun iarratasóirí a chur i gcóiríochtaí éagsúla. 

Ní cheistítear soláthar na seirbhísí, na cóiríochta agus na mbéilí agus tá an Coimisiún sásta le 

torthaí oibríochtúla an tionscadail chúnaimh éigeandála seo. 

I bhfianaise na dtorthaí, eagrófar misean d’Éirinn chun a áirithiú go gcuirfear nósanna imeachta cuí 

i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh a sainaithníodh agus leanfaidh an Coimisiún 

ar aghaidh le cinneadh an mhéid atá le haisghabháil ón tairbhí. 

SCRÚDÚ AR GHNÉITHE DE CHÓRAIS RIALAITHE 
INMHEÁNAIGH 

Obair na n-údarás iniúchóireachta 

7.13Tugann an Coimisiún dá aire deimhniú CIE maidir le cáilíocht bhunobair iniúchóireachta na

nÚdarás Iniúchóireachta náisiúnta mar a tuairiscíodh sa Tuarascáil Bhliantúil ar Rialú maidir le 
himréiteach na gcuntas le haghaidh na bliana airgeadais 2020.  
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Mar a d’aithin CIE, shainaithin an Coimisiún cheana féin na heasnaimh ar fad a shainaithin CIE le 
linn a chuid oibre iniúchóireachta do DAS 2021, agus ghlac sé na bearta maolaithe iomchuí mar 
chuid den chinneadh maidir le himréiteach na gcuntas le haghaidh na bliana airgeadais 2020. 

Bosca 7.2 Easnaimh sna tuarascálacha bliantúla ar rialú 

A mhéid a bhaineann leis an gcás nach ann do shampláil randamach le haghaidh iniúchtaí ar 

chaiteachas i Málta, shainaithin an Coimisiún cheana féin an t-easnamh sin san anailís ar an 

Tuarascáil Bhliantúil ar Rialú le haghaidh na Bliana Airgeadais 2020.  Dar leis an gCoimisiún, 

d’fhéadfadh rómheastachán ar an ráta earráide foriomlán a bheith mar thoradh ar mhodh 

samplála rioscabhunaithe, rud a laghdódh na rioscaí do bhuiséad an Aontais.  D’ainneoin sin, sa litir 

aiseolais chuig an Údarás Iniúchóireachta dar dáta 23.6.2021, mheabhraigh an Coimisiún do na 

Ballstáit an sampla iniúchta a tharraingt go randamach de réir an Rialacháin Tharmligthe agus, má 

mheasann an tÚdarás Iniúchóireachta gur gá rioscaí áirithe a chumhdach, sampla comhlántach 

rioscabhunaithe a tharraingt. 

A mhéid a bhaineann le dréachtchuntais a chur faoi bhráid an údaráis iniúchóireachta sula mbeidh 

a rialuithe féin curtha i gcrích ag an údarás freagrach (Málta), shainaithin an Coimisiún an 

t-easnamh sin cheana féin san anailís ar an Tuarascáil Bhliantúil ar Rialú le haghaidh na bliana

airgeadais 2020 agus eisíodh moladh chuig na Ballstáit sa litir imréitigh pháirtigh an 14.6.2021 a

seoladh chuig na hÚdaráis Fhreagracha agus Iniúchóireachta chomh maith leis an litir aiseolais

chuig an Údarás Iniúchóireachta an 23.6.2021.

A mhéid a bhaineann leis an easpa mínithe ar na difríochtaí idir na dréachtchuntais agus na cuntais 

chríochnaitheacha (an tSualainn), shainaithin an Coimisiún an t-easnamh sin cheana féin san 

anailís ar an Tuarascáil Bhliantúil ar Rialú le haghaidh na bliana airgeadais 2020 agus eisíodh 

moladh sa litir aiseolais chuig an Údarás Iniúchóireachta an 3.6.2021 aon fhaisnéis ábhartha a 

chur san áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil ar Rialú a d’fhéadfadh cuidiú le seirbhísí an Choimisiúin 

na méideanna a áirítear sna cuntais chríochnaitheacha agus an daonra in-iniúchta (na 

dréachtchuntais) a thuairiscítear i dtábla 10.2 colún B a réiteach. 

A mhéid a bhaineann le cur i láthair míchruinn an ráta earráidí iarmharacha, agus an tuairim 

iniúchóireachta mhícheart (Málta), shainaithin an Coimisiún an t-easnamh sin cheana féin san 

anailís ar an Tuarascáil Bhliantúil ar Rialú le haghaidh na bliana airgeadais 2020 agus cuireadh 

bearta maolaithe chun feidhme.  Lean an Coimisiún ar aghaidh le himréiteach páirteach agus 

cuireadh méid EUR 16 398,70 ar ceal ina dhiaidh sin ón gcinneadh maidir le himréiteach mar a 

cuireadh in iúl do na Ballstáit i litir an 22.12.2021, rud a d’áirithigh go raibh an ráta earráidí 

iarmharacha iomlán faoi bhun ábharthachta. 

A mhéid a bhaineann le tuairisciú neamhiomlán ar iniúchtaí ar chaiteachas a bhaineann le 

híocaíochtaí diúltacha nó le híocaíochtaí chun réamhíocaíochtaí a dearbhaíodh i gcuntais bliana 

roimhe sin a imréiteach (an Bhulgáir), shainaithin an Coimisiún an t-easnamh sin cheana féin san 

anailís ar an Tuarascáil Bhliantúil ar Rialú le haghaidh na bliana airgeadais 2020.  Sholáthair 

Údarás Iniúchóireachta na Bulgáire an fhaisnéis sa Tuarascáil Bhliantúil ar Rialú ach cuireadh i 

láthair go mícheart í.  Tar éis soiléirithe idir an Coimisiún agus an tÚdarás Iniúchóireachta le linn 

imréiteach na gcuntas le haghaidh na bliana airgeadais 2020, bhí an Coimisiún in ann teacht ar na 

conclúidí cearta.  Iarradh ar an Údarás Iniúchóireachta sa litir aiseolais an 3.6.2021 a áirithiú go 

gcuirfí feabhas ar an tuairisciú sna táblaí cearta do na chéad tuarascálacha bliantúla eile ar rialú. 
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7.14 Ar an iomlán, measann an Coimisiún go bhfuil tionchar teoranta ag na heasnaimh ar an

dearbhú toisc nach raibh siad ábhartha nó (i gcás easnaimh ISF na Bulgáire) go bhfuil bearta 
láithreacha déanta ag an gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí do bhuiséad an Aontais 
a eascraíonn as na cineálacha easnamh a shainaithin CIE, agus chuir sé san áireamh iad maidir le 
cuntais a imréiteach le haghaidh na bliana airgeadais 2021. 

Bosca 7.3 Easnaimh in obair na n-údarás iniúchóireachta 

A mhéid a bhaineann le próiseas roghnúcháin na dtionscadal a sheiceáil (an tSualainn), measann 

an Coimisiún go bhfuil an riosca teoranta, agus é á chur san áireamh aige gur dheimhnigh Údarás 

Iniúchóireachta na Sualainne go ndearnadh an t-iniúchadh córais ar KR 2 – ‘próiseas roghnúcháin’ 

le haghaidh na bliana airgeadais 2019 agus nár sainaithníodh aon laige shuntasach. Thairis sin, 

tugadh an seicliosta caighdeánach cothrom le dáta go pras chun aghaidh a thabhairt ar na laigí a 

braitheadh. 

A mhéid a bhaineann leis an nós imeachta soláthair a sheiceáil (an Bhulgáir), tugann an Coimisiún 

dá aire torthaí CIE. Maidir le himréiteach na gcuntas le haghaidh na Bliana Airgeadais 2021, ghlac 

an Coimisiún bearta réamhchúraim trí 10 % de na cuntais bhliantúla a choinneáil siar trí imréiteach 

páirteach mar a tuairiscíodh i dTuarascáil Bhliantúil 2021 ar Ghníomhaíochtaí. Seolfaidh an 

Coimisiún imréiteach comhréireachta chun an riosca airgeadais do chuntais roimhe seo agus méid 

an ghlancheartaithe airgeadais atá le cur i bhfeidhm a chinneadh. 

A mhéid a bhaineann le hincháilitheacht caiteachais a thástáil sa tSualainn agus sa Bhulgáir, i gcás 

na Sualainne, measann an Coimisiún go bhfuil riosca an chaiteachais neamh-incháilithe teoranta 

toisc gur lean an tÚdarás Iniúchóireachta ar aghaidh leis na seiceálacha ábhartha, fiú má bhí roinnt 

mionlaigí ina ndoiciméadacht. Chun an eilimint athraitheach a fhíorú, roghnaigh an tÚdarás 

Iniúchóireachta brath ar cheann de na bunachair sonraí oifigiúla, agus is cosúil nach bhfuil ach 

miondifríochtaí ann i gcomparáid le bunachair sonraí eile, cé go bhféadfadh easnaimh áirithe a 

bheith ann maidir leis an gcur chuige sin. 

I gcás na Bulgáire, mar a léirítear thuas, seolfaidh an Coimisiún imréiteach comhréireachta chun an 

riosca airgeadais do chuntais roimhe seo agus méid an ghlancheartaithe airgeadais atá le cur i 

bhfeidhm a chinneadh. 

A mhéid a bhaineann le taifead iniúchóireachta agus doiciméadacht na hoibre agus na dtorthaí 

iniúchóireachta sa tSualainn agus sa Bhulgáir: 

I gcás na Sualainne, measann an Coimisiún go léirítear leo sin mionlaigí sa doiciméadacht maidir le 

seiceálacha sonracha agus/nó iniúchtaí. Thairis sin, ní chaitheann na cásanna sin amhras ar bith ar 

an obair iniúchóireachta a dhéanann na hÚdaráis Iniúchóireachta, ná ar iontaofacht a gconclúidí. 

I gcás na Bulgáire, measann an Coimisiún go léirítear leo sin laigí sa doiciméadacht maidir le 

seiceálacha sonracha agus/nó iniúchtaí. 

Chun laigí den chineál sin a sainaithníodh sa dá thír a leigheas amach anseo, agus mar fhreagairt 

ar thorthaí roimhe seo agus ar mholtaí CIE, roinn AS HOME ‘Páipéar Machnaimh maidir le 

Doiciméadacht Iniúchóireachta – Dea-chleachtais ó iniúchóirí agus d’iniúchóirí’ leis na hÚdaráis 

Iniúchóireachta do Chistí HOME. Is éard atá sa pháipéar sin toradh meithle idir seirbhísí 

iniúchóireachta an Choimisiúin maidir leis an mbainistíocht chomhroinnte agus Údaráis 
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Iniúchóireachta náisiúnta na mBallstát chun dea-chleachtais a shainaithint agus a fhorbairt chun 

feabhas a chur ar dhoiciméadacht a gcuid oibre iniúchóireachta. 

TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS 
SOCRUITHE RIALACHAIS EILE 

7.16 Meabhraíonn an Coimisiún go bhfuil dearbhú urrúis an Ard-Stiúrthóra bunaithe ar an scrúdú

ar roinnt píosaí faisnéise ó fhoinsí éagsúla (féinmheasúnú, rialuithe ex post, tuarascálacha IAS agus 
CIE) lena n-áirithítear a iontaofacht. 

CONCLÚID AGUS MOLTAÍ 

Moltaí 

Moladh 1 – Taifead iniúchóireachta agus soláthar 

Glacann an Coimisiún leis an moladh, measann sé go bhfuil sé á chur chun feidhme cheana féin 
agus leanfaidh sé de bheith ag gníomhú. 

I ndáil le cistí Gnóthaí Baile agus údaráis na mBallstát atá freagrach as iad a chur chun feidhme, 
soláthraíonn an Coimisiún treoir agus tacaíocht i gcónaí maidir le rialacha soláthair phoiblí agus 
rian iniúchta.  

Léirítear é sin freisin trí ghníomhaíochtaí a rinne an Coimisiún agus moltaí arna n-eisiúint ag CIE in 
2018 á gcur chun feidhme aige (i.e. i ndáil le soláthar le haghaidh na bainistíochta dírí agus na 
bainistíochta comhroinnte araon). 

Moladh 2 –  Incháilitheacht chostais na dtionscadal le haghaidh gníomhaíochtaí 

atá á mbainistiú go díreach ag AS HOME 

Glacann an Coimisiún go páirteach leis an moladh. 

Glacann an Coimisiún leis an moladh a mhéid a bhaineann sé le cúnamh éigeandála. Ní ghlacann 
an Coimisiún leis an gcuid sin den mholadh a bhaineann le gníomhaíochtaí an Aontais, moladh atá 
treisithe cheana féin tar éis chur chun feidhme mholtaí 2018.  

Tá modheolaíocht ann cheana chun anailís a dhéanamh ar na hiarrataí deiridh ar íocaíochtaí i 
gcomhthéacs ghníomhaíochtaí an Aontais agus cúnamh éigeandála chomh maith le seicliostaí 
tiomnaithe. Cuirtear rialuithe ex-ante i bhfeidhm sula ndéantar na híocaíochtaí deiridh, de réir mar 
is gá.  

Tar éis thorthaí CIE, déanfar an Straitéis Rialaithe le haghaidh cúnamh éigeandála ó mhí na Nollag 
2017 a fhorbairt a thuilleadh agus déanfar seiceálacha ex-ante maidir le hincháilitheacht 
caiteachais a threisiú de réir mar is iomchuí i bhfianaise na nuashonruithe a cheanglaítear leis an 
gCreat Airgeadais Ilbhliantúil nua freisin. 
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Leis na Comhaontuithe Deontais samplacha, sainítear na ceanglais i dtaca leis an deimhniú maidir 
leis na ráitis airgeadais agus an mhodheolaíocht iniúchóireachta atá le cur i bhfeidhm ag na 
hiniúchóirí. 

Níl sa deimhniú iniúchóireachta ach ceann amháin de na gnéithe de dheimhniú ex-ante an 
Choimisiúin i gcur chun feidhme Ghníomhaíochtaí an Aontais agus an chúnaimh éigeandála. 
Cuirtear rialuithe ex-ante eile i bhfeidhm sula ndéantar na híocaíochtaí deiridh, de réir mar is gá.   
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 8 – AN CHOMHARSANACHT AGUS AN DOMHAN’ 

RÉAMHEOLAS AR NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

Is díol sásaimh don Choimisiún torthaí CIE le haghaidh na caibidle seo agus tá sé tiomanta don 
ghníomhaíocht feabhais iomchuí a chur chun feidhme i gcás inar gá.  Mar fhreagra ar roinnt 
barúlacha a bhaineann le staidéar AS NEAR ar an ráta earráidí iarmharacha, tugann an Coimisiún 
soiléirithe ar ghnéithe an staidéir agus a rannchuidiú leis an dearbhú bliantúil cinnteachta a 
fhorbairt, mar aon le gnéithe eile den chreat rialaithe inmheánaigh. 

RIALTACHT NA N-IDIRBHEART 

Bosca 1 - Caiteachas nach bhfuil tabhaithe go páirteach 

AS NEAR 

Ós rud é nach gcinnfear an méid deiridh is inmhuirir i leith bhuiséad an Aontais go dtí go 

bhfaighfear an tuarascáil chríochnaitheach a eiseoidh an tairbhí, measann an Coimisiún gur earráid 

shealadach í an earráid. Ní bheidh sí ann a thuilleadh tar éis an imréitigh deiridh. 

AS INTPA: 

D’fhág an comhthéacs ina raibh an tír ag an am sin go raibh Toscaireacht an Aontais in ann 

dámhachtain dhíreach a dhéanamh dá mba mhian leo, ós rud é gur bhain an tír tairbhe as an 

bhFógra géarchéime agus, dá bhrí sin, nósanna imeachta solúbtha a chur i bhfeidhm. Mar sin féin, 

rinne Toscaireacht an Aontais iarracht an comórtas a oscailte ar bhealach tapa, a mhéid is féidir, trí 

nós imeachta caibidlithe a úsáid. 

Liostaíodh seacht gcinn de na cuideachtaí sin faoi chreatchonradh i réimsí na gcuideachtaí a iarradh 

leis an gconradh. Bhí taithí den chineál céanna ag an ochtú cuideachta ó chonarthaí roimhe seo sa 

réimse agus roghnaíodh é tar éis a léirithe spéise. Ar an mbonn sin, mheas an Coimisiún go raibh 

an inniúlacht ag gach ceann de na hocht n-eintiteas chun bheith rannpháirteach sa nós imeachta 

iomaíoch caibidlithe. Aithníonn an Coimisiún go bhféadfaí é sin a dhoiciméadú ar bhealach níos 

fearr. 

8.9  Choinnigh an Coimisiún súil ghéar ar na cásanna arna sainaithint ag CIE agus tá sé tiomanta

don ghníomhaíocht feabhais iomchuí a chur chun feidhme i gcás inar gá.   

Mar sin féin, maidir leis na cásanna neamh-chomhlíontachta a bhaineann le tionscadail a roghnú 
agus rialacha soláthair a chur i bhfeidhm, measann an Coimisiún gur chuir na tairbhithe na rialacha 
ábhartha i bhfeidhm i gceart, i gcomhréir lena rialacha agus nósanna imeachta féin, mar a 
fhoráiltear i bhforálacha conarthacha an chomhaontaithe. 
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Bosca 2 - Coinníollacha maidir le tráthchodanna tacaíochta buiséadaí 

Measann an Coimisiún go bhfuil a threoirlínte maidir le tacaíocht bhuiséadach an-soiléir i dtéarmaí 

ceanglais maidir le cuntais bainc agus i dtéarmaí an ráta malairte. 

Na rialuithe a bhaineann le comhaontuithe airgeadais a dhréachtú, déanfar iad a atreisiú trí 

athbhreithniú a dhéanamh ar an seicliosta gaolmhar, chun a áirithiú go gcomhlíonfar na treoirlínte 

atá ann cheana maidir le tacaíocht bhuiséadach ina n-iomláine agus go mbeidh na rialuithe 

ailínithe leis na treoirlínte sin. 

8.12 Faoin gcur chuige barúlach, comhlíontar ceanglais an Aontais maidir le hincháilitheacht

costais ar choinníoll go n-áirítear sa ghníomhaíocht méid costas atá incháilithe faoi rialacha an 
Aontais atá coibhéiseach le ranníocaíocht an Aontais agus go bhfuil an méid arna ranníoc ag 
deontóirí eile leordhóthanach chun na costais atá neamh-incháilithe faoi rialacha an Aontais a 
chumhdach (Airteagal 155(5) den Rialachán Airgeadais). Fágann sin gur féidir leis an Aontas 
rannchuidiú le gníomhaíochtaí ildeontóirí gan cistí a chur in áirithe (i.e. gníomhaíochtaí atá 
cómhaoinithe go comhpháirteach). Níl aon oibleagáid dhlíthiúil ar an gCoimisiún tuairisciú a 
dhéanamh ar leithligh maidir le cion na gcistí, a chuirtear de chúram ar chomhpháirtithe cur chun 
feidhme, a bhfuil feidhm ag an gcur chuige barúlach maidir leo.  

8.14 Tá an Coimisiún ar an eolas faoi chásanna ina bhfuil rochtain ar dhoiciméid i bhformáid

inléite amháin arna sainaithint ag CIE agus leanann sé d’aird Eagraíochtaí Idirnáisiúnta na Náisiún 
Aontaithe lena mbaineann a tharraingt ar an ngá atá leis an bhfaisnéis is gá a sholáthar do na 
hiniúchóirí. 

Tá an Coimisiún ag obair i ndlúthchomhar leis na hEagraíochtaí Idirnáisiúnta lena mbaineann agus 
le CIE chun teacht ar réitigh inghlactha maidir le saincheist na rochtana ar dhoiciméid. 

Thug an Coimisiún faoi deara gur bhain an rochtain theoranta ar dhoiciméid le trí thionscadal a 
chuir eagraíochtaí na Náisiún Aontaithe chun feidhme. Nuair a cuireadh na cásanna sin in iúl don 
Choimisiún, d’fhreagair foireann an Choimisiún sa cheanncheathrú agus allamuigh go tapa agus 
d’fheabhsaigh siad an t-idirphlé leis na heagraíochtaí de chuid na Náisiún Aontaithe lena 
mbaineann agus lena gceanncheathrú chun an obair leanúnach a éascú agus dlús a chur le 
soláthar na bhfreagraí/na ndoiciméad. 

TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS 
SOCRUITHE RIALACHAIS EILE 

Staidéar ar an Ráta Earráidí Iarmharacha 

8.20 Is gné thábhachtach é an staidéar ar an Ráta Earráidí Iarmharacha (RER) atá ina bhonn taca

le dearbhú an Ard-Stiúrthóra, cé nach é an t-aon fhoinse cinnteachta. Tá creat cuimsitheach 
rialaithe inmheánaigh agus straitéis rialaithe ag AS NEAR lena gcumhdaítear an timthriall cur chun 
feidhme ina iomláine. Feidhmíonn gach gné den chreat rialaithe mar bhloic thógála ar mhaithe lena 
chinnteacht. 

8.21 Tugann an Coimisiún dá aire go bhfuil ráta na ndeontas breise bunaithe ar shampla breise

de 64 idirbheart. Leis an ráta earráidí a eascraíonn as an sampla de dheontais bhreise, cuirtear 
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faisnéis chomhthacaíoch agus fheabhsaithe ar fáil maidir le bainistiú deontas, rud a 
chomhlánaíonn an fhaisnéis a bhaineann le deontais a thagann ó na deontais a áirítear sa 
phríomhshampla. Déantar scrúdú ar gach ceann de na trí ráta (príomhráta, ‘bainistíocht indíreach 
ag tíortha is tairbhithe’ agus deontais) agus cuireann AS NEAR torthaí na rialuithe ex post uile san 
áireamh le haghaidh an mheasúnaithe ar a rialú inmhéanach, an dearbhaithe cinnteachta arna 

shíniú ag an Ard-Stiúrthóir agus an tuairiscithe sa Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí. 

8.22 Ní chuireann an Coimisiún an staidéar ar an Ráta Earráidí Iarmharacha i dtréith mar

dhearbhú iontaofachta ná mar iniúchadh. Tá cuspóir sonrach aige agus tá sé bunaithe ar 
mhodheolaíocht ar leith. 

Nochtar é sin sa staidéar ar an Ráta Earráidí Iarmharacha agus i dTuarascáil Bhliantúil AS NEAR ar 
Ghníomhaíochtaí, ina gcuirtear faisnéis bainistíochta iomlán i láthair ar bhealach fíor agus cothrom. 
Measann an Coimisiún nach bhfuil an staidéar faoi réir teorainneacha a d’fhéadfadh a bheith ina 
gcúis le fomheastachán a dhéanamh ar earráidí. 

8.23  Déantar na rialuithe ex post RER ar shampla (atá ionadaíoch ar an daonra) de chonarthaí

dúnta, seachas ar an daonra ina iomláine. Is é gné bhunúsach an staidéir nach mbeidh roinnt 
‘seanchonarthaí’ faoi réir an athbhreithnithe maidir leis an Ráta Earráidí Iarmharacha. Is é an 
phríomhchúis go n-eisiann an Coimisiún seanchonarthaí ón staidéar ar an Ráta Earráidí 
Iarmharacha, i gcomhréir lena mhodheolaíocht, go measann sé gur beag an luach a bheadh ag 
baint leis an bhfaisnéis a thagann ó rialuithe ex post ar na conarthaí sin chun feabhas a chur ar an 
gcreat rialaithe inmheánaigh. Is amhlaidh atá toisc gur cuireadh conarthaí chun feidhme nach raibh 
aon ghníomhaíocht oibríochtúil ag baint leo le 8 mbliana anuas agus/ná aon rialú ag baint leo le 5 
bliana anuas, faoi rialacha agus rialacháin nach bhfuil infheidhme a thuilleadh. Thairis sin, tar éis 
dheireadh na tréimhse cur chun feidhme, tá sé d’oibleagáid ar thairbhithe doiciméadacht tacaíochta 
a choimeád ar feadh tréimhse idir 5 bliana agus 8 mbliana. Chuirfeadh an teorainn ama sin bac ar 
an bhféidearthacht na rialuithe a dhéanamh agus, mar thoradh air sin, bheadh roinnt idirbheart ann 
nach gcuirfeadh le ríomh na rátaí earráide. 

8.24 Tugann an Coimisiún dá aire gur cuireadh na deontais sin san áireamh i ndaonra na

ndeontas breise sa staidéar ar an Ráta Earráidí Iarmharacha; dá bhrí sin, bhí siad faoi réir rialuithe 
ex post. Mar sin féin, níor cuireadh san áireamh iad sa phríomhshampla, i gcomhréir le comhaontú 
ar leibhéal seirbhíse a tugadh i gcrích idir AS INTPA agus AS NEAR. Tar éis theacht i bhfeidhm an 
chomhaontaithe nua ar leibhéal seirbhíse idir an dá Ard-Stiúrthóireacht i mí Iúil 2021, cuirfear san 
áireamh iad sa daonra as a ndíorthaítear an príomhshampla, ag tosú le staidéar RER 2022. 

8.25 Tugann an Coimisiún dá aire gur thart ar 3 % de phunann na gconarthaí dúnta a bhí sna

deontais théamacha in 2021. Bhí deontais théamacha faoi réir rialuithe ex post RER, ós rud é go 
raibh siad san áireamh sa sampla de dheontais bhreise.  Níl na 'seanchonarthaí’ (an 17 % eile) ina 
gcuid de dhaonra RER, de réir mhodheolaíocht RER is infheidhme lena soláthraítear na critéir 
ábhartha agus an réasúnaíocht. 

Ar na cúiseanna sin, measann an Coimisiún nach teorannú é gan na seanchonarthaí a áireamh sa 
daonra, ach gur gné den staidéar é, arb é atá i gceist leis sonraí a bhaint den daonra nach bhfuil 
ábhartha maidir leis an staidéar. 

Le formáid na Tuarascála Bliantúla ar Ghníomhaíochtaí, ní féidir gnéithe teicniúla uile an staidéir ar 
an Ráta Earráidí Iarmharacha a nochtadh go héasca. Tugtar tuairisc níos mionsonraithe orthu i 
modheolaíocht agus lámhleabhar RER.  Mar sin féin, chun aghaidh a thabhairt go hiomlán ar 
mholadh CIE, déanfaidh AS NEAR an fhaisnéis maidir le ‘seanchonarthaí’ a nochtadh ag tosú leis an 
gcéad Thuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí eile. 
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CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ 

Obair leantach i dtaca le moltaí a rinneadh i dTuarascálacha Bliantúla 2018-

2020 

8.28 Maidir le moladh Uimh. 1 ó 2018 agus 2020, chuir an Coimisiún dlús leis an gcumarsáid le

hEagraíochtaí Idirnáisiúnta i dtaca leis an rochtain atá ag CIE ar dhoiciméid. 

I meitheal Chreat-Chomhaontú Airgeadais agus Riaracháin na Náisiún Aontaithe i mí Dheireadh 
Fómhair 2021, chuir an Coimisiún i dtábhacht gur gá do na Náisiúin Aontaithe aon doiciméad nó 
faisnéis is gá a chur ar fáil do CIE chun a chuid oibre iniúchóireachta a dhéanamh agus saincheist 
na rochtana inléite amháin.  

D’eagraigh an Coimisiún cruinniú teicniúil i mí Dheireadh Fómhair 2021 le hionadaithe ó roinn 
eintiteas de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le rochtain ar dhoiciméid. Gheall na Náisiúin 
Aontaithe uirlis chaighdeánach agus cur chuige caighdeánach a fhorbairt chun obair CIE a éascú.  

Mar sin féin, lean roinnt Eagraíochtaí Idirnáisiúnta de bheith ag tabhairt rochtain theoranta ar 
dhoiciméid, agus rochtain theoranta amháin, amhail i bhformáid inléite amháin.  

Tá an Coimisiún ag obair i ndlúthchomhar leis na hEagraíochtaí Idirnáisiúnta lena mbaineann agus 
le CIE chun teacht ar réitigh inghlactha maidir leis an tsaincheist sin. 

Moltaí 

Moladh 1 – Costais nach dtabhaítear roimh íocaíocht nó imréiteach a asbhaint 

Glacann an Coimisiún leis an moladh.  

Eiseofar meabhrúchán faoi na treoracha atá ann cheana maidir le himréiteach, chun feasacht a 
ardú i measc na n-oifigeach údarúcháin ar an ábhar sin, agus chun a mheabhrú dóibh gur cheart 
dóibh, tráth an imréitigh, dearbhú réasúnta a bheith acu go dtabhaíonn an tairbhí an costas a 
thuairiscítear agus go nglacann an eagraíocht idirnáisiúnta leis. 

Moladh 2 – Rialuithe a neartú agus comhaontuithe airgeadais á ndréachtú le 

haghaidh oibríochtaí tacaíochta buiséadaí 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Measann an Coimisiún go bhfuil na teimpléid le haghaidh na gcomhaontuithe airgeadais oiriúnach 
dá bhfeidhm agus, i dteannta leis na treoirlínte tacaíochta buiséadaí, go dtugtar treoraíocht shoiléir 
iontu maidir le cistí a aistriú chuig cuntas státchiste na tíre is tairbhí agus maidir leis an ráta 
malairte is infheidhme. Measann an Coimisiún go n-úsáidtear na forálacha go hiomchuí ach, chun 
dearbhú a thabhairt go leagtar amach go soiléir iad i gcónaí sa chomhaontú maoiniúcháin de réir 
chomhthéacs gach tíre, déanfaidh an Coimisiún rialuithe a neartú trí athbhreithniú a dhéanamh ar 
an seicliosta gaolmhar le haghaidh comhaontuithe maoiniúcháin. Mar sin féin, tugann an Coimisiún 
le fios nach bhfuil Banc Ceannais ag tíortha i gcásanna neamhchoitianta agus sna cásanna sin 
cuirfear an moladh i bhfeidhm mutatis mutandis i bhfianaise chomhthéacs na tíre. 

Moladh 3 – Conarthaí atá eisiata ó dhaonra RER a nochtadh 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

361



FREAGRAÍ Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2021
CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA

CAIBIDIL 9: AN RIARACHÁN POIBLÍ EORPACH

ARNA GHLACADH AG BIÚRÓ NA PARLAIMINTE AN 4 IÚIL 2022

FREAGRAÍ AR BHARÚLACHA NA CÚIRTE I nDÁIL LEIS AN bPARLAIMINT

9.8

I gcomhréir le hAirteagal 1 de na Rialacha maidir le húsáid leithreasuithe ó mhír bhuiséid 400

(“Rialacha”), is iad na grúpaí polaitiúla a bhainistíonn na cistí a leithdháiltear orthu de réir

phrionsabail na bainistíochta indírí cistí i gcur i bhfeidhm analógach Airteagal 62(1)(c) den

Rialachán Airgeadais. Cuirtear na Rialacha sin in ionad na ‘gcomhaontuithe ranníocaíochta’

(dá dtagraítear in Airteagal 155(6) den Rialachán Airgeadais), nach féidir leis na grúpaí ag a

bhfuil éifeacht atá ceangailteach ó thaobh dlí a shíniú.

Is é seasamh riarachán Pharlaimint na hEorpa nach bhfuil Airteagail 175(1) agus 163(1) den

Rialachán Airgeadais lena sainítear úsáid nósanna imeachta soláthair idirbheartaithe le

haghaidh conarthaí ardluacha infheidhme maidir leis na grúpaí polaitiúla toisc nach bhfuil

feidhm ag na forálacha sin ach amháin maidir le bainistíocht dhíreach.

Mar obair leantach ar easnaimh a tuairiscíodh roimhe sin maidir le soláthar ag grúpaí

polaitiúla in 2015 agus 2016, sholáthair riarachán na Parlaiminte treoirlínte maidir le soláthar

agus oiliúint eagraithe do na grúpaí polaitiúla.

Tugann Parlaimint na hEorpa dá haire barúlacha na Cúirte. De réir Airteagal 1.4 de na

Rialacha, beidh na grúpaí polaitiúla freagrach don institiúid as úsáid na leithreasuithe, laistigh

de theorainneacha na gcumhachtaí arna dtabhairt dóibh ag an mBiúró le haghaidh chur i

bhfeidhm na rialacha sin. Leanfaidh riarachán na Parlaiminte de thacaíocht a thabhairt do na

grúpaí polaitiúla leis an gcuspóir go n-úsáidfear na leithreasuithe i gcomhréir leis na rialacha

seo agus go ndéanfaidh siad gníomhaíocht chuí chun cosc a chur ar aon chaiteachas nach

bhfuil i gcomhréir leis na rialacha seo.

9.9

Tar éis an chinnidh ó Bhiúró na Parlaiminte an 5 Deireadh Fómhair 2020, rinne an Pharlaimint

an nós imeachta um sholáthar poiblí chun an foirgneamh ar shráid Wiertz a fháil sa Bhruiséil

i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais agus leis na rialacha agus na nósanna imeachta

inmheánacha go léir is infheidhme agus leis an urraim is déine do phrionsabal an neamh-

idirdhealaithe do gach tairgeoir féideartha. Ba é cuspóir an nós imeachta ‘foirgnimh a
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cheannach laistigh dá chroífhoirgnimh idirnasctha lárnacha nó an-chóngarach dóibh’, mar a

shonraítear sa Nóta bunúsach ón mBiúró.

San fhógra faisnéise faoin nós imeachta, mar a foilsíodh é in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

an 28 Deireadh Fómhair 2020 (2020/S210-511911), luadh go sainráite an cuspóir spás oifige

a lorg d’Fheisirí, do chúntóirí parlaiminteacha agus d’fhoireann Pharlaimint na hEorpa. Chun

cóir chomhionann na bhFeisirí a shaothrú maidir le gaireacht a n-oifigí don seomra, bhí ról

tábhachtach ag an gcritéar achair sna critéir cháilíochta. Socraíodh fachtóir ualúcháin an

chritéir achair ag 20 pointe as 50 pointe cáilíochta. Ina theannta sin, fuair an fhéidearthacht

idirnascadh leis na foirgnimh lárnacha fachtóir ualúcháin breise de 4 phointe as 50 pointe

cáilíochta chun í a ailíniú a mhéid is féidir leis an gcuspóir arna leagan síos ag Biúró na

Parlaiminte. Bhain institiúidí eile de chuid an Aontais úsáid as ualuithe comhchosúla le

haghaidh gaireachta chun foirgnimh a cheannach. Bunaithe ar chásdlí Chúirteanna na

hEorpa, tá lánrogha leathan ag an údarás conarthach maidir le roghnú, inneachar agus cur

chun feidhme na gcritéar dámhachtana ábhartha a bhaineann leis an gconradh atá i gceist,

lena n-áirítear na critéir sin arb é an cuspóir atá leo an tairiscint is buntáistí go heacnamaíoch

a chinneadh1. Measann an Pharlaimint gurb é an foirgneamh ar shráid Wiertz an tairiscint is

buntáistí ó thaobh na heacnamaíochta de agus aird á tabhairt ar an bpraghas agus ar na

riachtanais agus na cuspóirí spriocdhírithe atá á saothrú ag an údarás conarthach mar a

shainmhínítear i Straitéis Foirgneamh na Parlaiminte arna glacadh ag an mBiúró.

Thairis sin, ní mór an cás nach mbeadh an foirgneamh faighte ag an bParlaimint a chur san

áireamh. Sa chonradh um chearta úsáide don fhoirgneamh ar shráid Wiertz arna shíniú ag

an bParlaimint in 2009, ní raibh aon fhéidearthacht ann do chlásal scoir. Mura raibh an

foirgneamh faighte ag an bParlaimint, bheadh sé d’oibleagáid uirthi na híocaíochtaí bliantúla

um chearta úsáide a íoc don tréimhse chonarthach a bheidh fágtha go dtí an 31 Bealtaine

2027 ar aon nós. Ina theannta sin, chaillfeadh an Pharlaimint na hinfheistíochtaí a cuireadh i

gcrích cheana féin i nuachóiriú, i slándáil agus in idirnascadh an fhoirgnimh sin.

FREAGRA AR BHARÚLACHA NA CÚIRTE I nDÁIL LEIS AN bPARLAIMINT

Moladh 9.1.

Glacann Parlaimint na hEorpa leis an moladh ón gCúirt.

Leanfaidh an Pharlaimint de chúnamh a thabhairt do na grúpaí polaitiúla agus é mar aidhm

aici a mbainistiú inmheánach airgeadais a fheabhsú. Go háirithe, déanfaidh sí soiléiriú breise

ar na treoirlínte maidir le soláthar ag grúpaí polaitiúla agus molfaidh sí na Rialacha maidir le

hÚsáid Leithreasuithe ó Mhír Bhuiséid 400 a ailíniú níos fearr leis an Rialachán Airgeadais.

1 Rialú na Cúirte Ginearálta i gcás T-556/11, mír 215.
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 9 – RIARACHÁN POIBLÍ EORPACH’ 

Is díol sásaimh don Choimisiún é conclúid fhoriomlán Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, maidir leis an 
leibhéal earráide sa chaiteachas ar an ‘Riarachán poiblí Eorpach’, nach raibh sé ábhartha. 

Maidir leis na barúlacha a bhaineann le híocaíochtaí pinsin (mír 9.10), ba mhaith leis an gCoimisiún 
a chur in iúl, maidir leis an gcinneadh an oibleagáid dearbhuithe beo a chur ar fionraí, gur tháinig sé 
i bhfeidhm idir mí an Mheithimh 2020 agus mí na Samhna 2021. Iarrfar/Iarradh ar na gníomhairí 
uile aon dearbhú atá fágtha a chur isteach mar a dhéantaí cheana. 

A mhéid a bhaineann le barúlacha maidir leis an athbhreithniú leantach ar mholadh 2018 le 
haghaidh liúntais teaghlaigh (mír 9.19), arna dheimhniú ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, is casta an 
próiseas é faireachán a dhéanamh ar liúntais a fhaightear in áiteanna eile.  Ós rud é nach féidir 
rialtú na leithdháiltí a fhaightear ó fhoinsí eile a dhéanamh ach amháin ar bhonn dhearbhuithe na 
ngníomhairí, ní féidir nuashonrú na gcomhad ábhartha a dhéanamh i bhfíor-am ach a posteriori. Tá 
seiceálacha comhsheasmhachta atreisithe curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún agus d’éirigh leis 
suimeanna a ró-íocadh a aisghabháil gan mhoill. 
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘CAIBIDIL 10 – AN tSAORÁID TÉARNAIMH AGUS 

ATHLÉIMNEACHTA’ 

RÉAMHRÁ LEIS NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

In 2021, rinne an Coimisiún measúnú agus formhuiniú ar 22 Phlean Téarnaimh agus 
Athléimneachta a d’fhormheas an Chomhairle ina dhiaidh sin. Tar éis shíniú na gcomhaontuithe 
maoiniúcháin agus iasachta, d’íoc an Coimisiún amach an íocaíocht réamh-mhaoiniúcháin de suas 
le 13 % den ranníocaíocht airgeadais leis an 21 Bhallstát a d’iarr an íocaíocht sin (20 Ballstát díobh 
sin in 2021). Ag deireadh na bliana sin, rinne an Coimisiún an measúnú ar an gcéad iarraidh ar 
íocaíocht a chuir an Spáinn isteach agus d’fhorghníomhaigh sé an íocaíocht chomhfhreagrach i mí 
na Nollag 2021.  

In 2021, bhunaigh an Coimisiún straitéisí iniúchóireachta agus rialaithe don tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta agus chuir sé tús lena gcur chun feidhme; go ndéanfar rialuithe córasacha ex-
ante ar na clocha míle agus na spriocanna uile a áirítear i ngach iarraidh ar íocaíocht agus go 
gcuirfear straitéis iniúchóireachta na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta i bhfeidhm.  

Áirítear sa straitéis iniúchóireachta obair iniúchóireachta riosca-bhunaithe ar na hiarrataí ar 
íocaíocht chomh maith le hiniúchtaí córais ar (i) na córais lena gcuirtear clocha míle agus 
spriocanna chun feidhme agus, (ii) na córais is bonn le cosaint leas airgeadais an Aontais Eorpaigh. 
Maidir le hiniúchtaí ar iarrataí ar íocaíocht, tá sé ar intinn ag an gCoimisiún iniúchadh a dhéanamh 
ar na clocha míle agus na spriocanna uile a mheastar a bheith ina gclocha míle agus spriocanna 
lena mbaineann ardriosca. Maidir le hiniúchtaí ar an gcóras, tá sé beartaithe iniúchadh amháin ar a 
laghad a dhéanamh in aghaidh an Bhallstáit faoi dheireadh 2023.  

I gcás nach gcomhlíontar go sásúil ach fothacar clocha míle agus spriocanna a bhaineann le 
hiarraidh ar íocaíocht, tugann creat dlíthiúil an Rialacháin maidir leis an tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta solúbthacht don Choimisiún cinneadh a dhéanamh maidir le méid na tráthchoda 
atá le cur ar fionraí. Tá modheolaíocht á forbairt ag an gCoimisiún chun cóir chomhionann a chur ar 
fáil. Mar sin féin, ní raibh gá ag an gCoimisiún leis in 2021, toisc gur mheas sé go raibh na clocha 
míle go léir a áiríodh sa chéad iarraidh ar íocaíocht a chuir an Spáinn isteach comhlíonta go sásúil. 

RIALTACHT NA nIDIRBHEART 

Measúnú ar chritéir a bhaineann le clocha míle agus spriocanna 

10.22 Bhunaigh an Coimisiún a mheasúnú ar chomhlíonadh sásúil na gcloch míle ar a thuairisc

agus ar na heilimintí ábhartha atá sa tuairisc ar na bearta gaolmhara, tuairisc agus eilimintí a 
leagadh amach sa Chinneadh Cur Chun Feidhme gaolmhar ón gComhairle agus sa sásra fíorúcháin 
dá bhforáiltear sna socruithe oibríochtúla. 

10.23 An leagan tosaigh de na treoirlínte inmheánacha, a bhí infheidhme tráth na hiarrata ar

íocaíocht ón Spáinn, chomh maith lena iarraidh gur cheart gach eilimint atá sa tuairisc ar an gcloch 
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mhíle/ar an sprioc sa Chinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle chomh maith leis na heilimintí a 
áirítear sa tuairisc ar an mbeart sa Chinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle a chomhlíonadh go 
hiomlán ‘mar riail’, dá bhforáiltear freisin d’eisceachtaí i gcás ina bhféadfadh sé nach mar sin a 
bheidh. Tá sé sin i gcomhréir leis an gcoincheap a chomhaontaigh na comhreachtóirí sa Rialachán 
maidir leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta go ndéanann an Coimisiún measúnú ar an 
gcomhlíonadh “sásúil”, rud a fhágann leibhéal áirithe discréide ag an gCoimisiún agus anailís á 
déanamh aige ar na gnéithe éagsúla. 

10.24-10.25 agus Bosca 1 (cloch mhíle 395 ‘Modhnuithe ar an gcáin 

chorparáideach in 2021’) 

Maidir le cloch mhíle 395, i gcomhréir le hAirteagal 24(3) den Rialachán maidir leis an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta, déanann an Coimisiún measúnú ar ‘cibé ar comhlíonadh go sásúil 
na clocha míle agus na spriocanna ábhartha a leagtar amach sa chinneadh cur chun feidhme ón 
gComhairle.’ An ghné sin a shainaithin Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) mar ghné nár measúnaíodh 
(agus a mheasann sí nár comhlíonadh), níl an ghné sin sa chloch mhíle, ach tá sí sa tuairisc a 
tugadh ar an mbeart. De réir Airteagal 20(5)(c) den Rialachán maidir leis an tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta, is cuid ar leith den Chinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle í an tuairisc 
ar an mbeart i gcomparáid leis na clocha míle agus na spriocanna a chumhdaítear le hAirteagal 
20(5)(e) agus (f). Mar sin, measann an Coimisiún nach bhfuil gach gné den tuairisc sin ábhartha i 
gcónaí do mheasúnú an Choimisiúin ar chomhlíonadh sásúil na gcloch míle agus na spriocanna. 

D’admhaigh an Coimisiún nach raibh a threoirlínte inmheánacha maidir le measúnú na gcloch míle 
agus na spriocanna soiléir go leor agus go bhfuil bearta déanta aige chun aghaidh a thabhairt air 
sin. Measann an Coimisiún nach ndéantar tagairt dhíreach ná indíreach do ghné na tuairisce ar an 
mbeart dá dtagraíonn CIE sa chloch mhíle, ná nach bhfuil sí ábhartha go díreach ná go hindíreach 
chun an chloch mhíle sin a bhaint amach. Dá réir sin, níl aon chúis ag an gCoimisiún lena mheas gur 
gá measúnú a dhéanamh ar an ngné seo, agus dar leis go mbeadh sé sin ina bhonn lena mheas 
nach bhfuil an chloch mhíle comhlíonta go sásúil.  

Go háirithe, mheas an Spáinn agus an Coimisiún i gcónaí gur cuspóir meántéarmach í an ghné a 
shainaithin CIE. Tacaíonn Plean Téarnaimh agus Athléimneachta na Spáinne féin leis sin (a 
thagraíonn go sainráite don mhéid sin mar chuspóir meántéarmach) agus teideal an athchóirithe sa 
Chinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle, ina dtagraítear don ‘gearrthéarmach’, chomh maith 
leis an bhfíric gur pléadh an t-athchóiriú ar an gcóras cánach chun cánachas corparáideach íosta a 
áirithiú in áiteanna eile sa Phlean Téarnaimh agus Athléimneachta agus sa Chinneadh Cur Chun 
Feidhme ón gComhairle (C28.R3 agus cloch mhíle 388) le hamlínte éagsúla.  

Tacaítear leis sin freisin leis an bhfíric go bhfuil an sceideal táscach chun an t-athchóiriú sin a 
chomhlánú (31 Márta 2021) de réir an Chinnidh Cur Chun Feidhme ón gComhairle níos luaithe ná 
an dáta a tháinig an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) ar chomhaontú 
maidir leis na bearta atá le cur chun feidhme chun an t-íosráta cánach 15 % sin a bhaint amach (8 
Deireadh Fómhair 2021). Bunaithe ar chomhaontú ECFE, d’fhoilsigh an Coimisiún togra le haghaidh 
Treoir ón gComhairle maidir le híosleibhéal domhanda cánachais a áirithiú do ghrúpaí ilnáisiúnta 
san Aontas an 22 Nollaig 2021, nach bhfuil aon chomhaontú ann ina leith sa Chomhairle.  

Measann an Coimisiún freisin go luaitear go soiléir sa chur síos ar an gcloch mhíle go bhfuil an 
cuspóir atá le baint amach le teacht i bhfeidhm na modhnuithe a tugadh isteach leis an nGníomh 
Buiséadach do 2021 agus leis na rialacháin forbartha a bhaineann le Cáin Chorparáideach ag 
méadú an ioncaim ó cháin chorparáide. Is é sin an cuspóir gearrthéarmach don athchóiriú sin dá 
dtagraítear i bPlean Téarnaimh agus Athléimneachta na Spáinne agus baineadh amach é leis an 
athchóiriú mar a léirítear sa réamh-mheasúnú ón gCoimisiún. I bhfianaise an mhéid thuas, 
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measann an Coimisiún nár bhain baint amach an íosráta cánach 15 % sin leis an measúnú ar an 
gcloch mhíle sin. Dá bhrí sin, níor luadh é i réamh-mheasúnú an Choimisiúin ar an gcloch mhíle. 

10.26 Tagraíonn an Coimisiún dá argóintí an 10.24 agus deimhníonn sé nach féidir an t-íosráta

cánach a léirmhíniú ach amháin mar chuspóir meántéarmach. Measann sí, i bhfianaise gur 
achtaíodh an gníomh sular glacadh an Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle, gur léir nach 
bhformhuineodh an Coimisiún ná an Spáinn ná an Chomhairle cloch mhíle nárbh fhéidir, de réir 
sainmhínithe, a chomhlíonadh. Dá réir sin, meastar nach ndéantar tagairt don tsaincheist sin i 
ndoiciméadacht an Bhallstáit ná i measúnú an Choimisiúin. 

10.28 Bunaíonn an Chomhairle an méid a íoctar le Ballstát as tacar áirithe cloch míle agus

spriocanna a chomhlíonadh go sásúil sa Chinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle lena 
mbaineann. Déantar íocaíochtaí as na clocha míle agus na spriocanna ábhartha comhaontaithe a 
chomhlíonadh go sásúil. Mar ionstraim atá bunaithe go docht ar fheidhmíocht, nascann an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta íocaíochtaí le feidhmíocht seachas le costais arna dtabhú go 
nithiúil. Cinntear an ranníocaíocht airgeadais faoin tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta ar 
bhonn ranníocaíochta uasta airgeadais arna ríomh do gach Ballstát agus costais mheasta iomlána 
an Phlean Téarnaimh agus Athléimneach á gcur san áireamh. I gcomhréir leis an gcoincheap sui 
generis seo, eisiatar ‘an cúiteamh as cloch mhíle nó sprioc aonair a bhaint amach’ a dhíorthú. 

Le creat dlíthiúil an Rialacháin maidir leis an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta, ceanglaítear 
ar an gCoimisiún cinneadh a dhéanamh maidir le méid na tráthchoda atá le cur ar fionraí, mura 
gcomhlíontar ach fothacar cloch míle agus spriocanna iarratais ar íocaíocht ar bhealach sásúil, agus 
tugtar leis solúbthacht don Choimisiún maidir le cinneadh a dhéanamh maidir leis an méid. Tá tús 
curtha ag an gCoimisiún le hobair chun modheolaíocht a fhorbairt chun cóir chomhionann a chur ar 
fáil a mhéid a bhaineann leis an gcaoi a gcuireann an Coimisiún an tsolúbthacht sin i bhfeidhm. 
Mar gheall ar chreat dlíthiúil na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta, ní féidir modheolaíocht 
den sórt sin a cheapadh, áfach, chun ‘an cúiteamh as cloch mhíle nó sprioc aonair a bhaint amach’ 
a dhíorthú. Tá an mhodheolaíocht sin fós á forbairt ag an gCoimisiún, i gcás ina dtugtar faoi deara 
nach raibh gá leis sin in 2021, toisc gur mheas an Coimisiún go raibh na clocha míle uile a áirítear 
sa chéad iarraidh ar íocaíocht a chuir an Spáinn isteach comhlíonta go sásúil. 

Clocha míle a bhaineann le córas rialúcháin an Bhallstáit 

10.29 Tá a mheasúnú le haghaidh gach Plean Téarnaimh agus Athléimneachta leagtha amach

go soiléir ag an gCoimisiún, lena n-áirítear critéar an chórais rialúcháin. Áirítear ar na Pleananna 
Téarnaimh agus Athléimneachta formheasta go léir córais rialaithe leordhóthanacha, i gcás ina 
measfadh an Coimisiún go raibh an córas rialúcháin atá beartaithe leordhóthanach, nach mbeadh 
measúnú dearfach déanta ag an gCoimisiún ar an bplean.  

Cuireann an Coimisiún i dtábhacht, i gcás ina bhfágann an Cinneadh Cur Chun Feidhme ón 
gComhairle achar léirmhínithe, nach gcruthaíonn sé sin rioscaí do mheasúnú an Choimisiúin ar 
chomhlíonadh sásúil, ach go bhforáiltear leis achar do bhreithiúnas cáilíochtúil. 

10.31-10.32 A mhéid a bhaineann le cloch mhíle 173, dhearbhaigh an Coimisiún trína chuid

oibre go raibh córas rialúcháin na Spáinne in ann ceanglais Airteagal 22 den Rialachán maidir leis 
an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta a chomhlíonadh mar go mbaineann sé leis na gnéithe 
a chumhdaítear leis an gcloch mhíle. Go háirithe, rinne an Coimisiún measúnú ar iomláine na gcóras 
bailithe sonraí agus d’fhíoraigh sé gur taifeadadh 100 % de na conarthaí go hiomchuí.

Measann an Coimisiún nach cúis leordhóthanach é réimsí a d’fhéadfaí a fheabhsú nó a dhéanamh 
níos éifeachtúla leis an measúnú atá déanta aige a cheistiú agus, dá bhrí sin, níl sé in ann údar a 
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thabhairt leis an iarraidh ar íocaíocht a dhiúltú agus gan an íocaíocht a dhéanamh. Ní mór don 
Choimisiún réimsí a shainaithint a bhféadfaí feabhas a chur orthu agus clocha míle nó spriocanna 
maidir le rialú agus iniúchóireacht á measúnú aige agus leanfaidh sé de na réimsí sin a shainaithint 
agus déanfaidh sé seo a roinnt leis na Ballstáit.  

Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag obair leis na Ballstáit, chun feabhas a chur ar na córais 
rialaithe a úsáidtear le haghaidh Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta, agus áiritheoidh sé 
ag an am céanna go gcoinneofar na híoschaighdeáin dhlíthiúla ar bun ina mheasúnú. 

Doiciméadú an phróisis mheasúnaithe 

10.35 Maidir leis an dá chloch mhíle a luaitear i mír 10.35, measann an Coimisiún go léiríonn an

fhianaise a chomhroinntear leis na hiniúchóirí go hiomlán go raibh an doiciméadacht riachtanach 
aige chun tacú lena chuid torthaí, ach aithníonn sé go bhféadfaí feabhas a chur ar choimeád 
taifead i gcás amháin. 

Maidir le cloch mhíle 215, bhí measúnú an Choimisiúin bunaithe ar anailís chríochnúil ar ábhar 
shuíomh gréasáin DATAESTUR. Bhailigh an Coimisiún seatanna scáileáin de shuíomh gréasáin 
DATAESTUR i mí Dheireadh Fómhair agus i mí na Samhna 2021 lena gcruthaítear conclúidí 
mheasúnú an Choimisiúin.  Mar sin féin, aithníonn an Coimisiún nach ndearnadh na seatanna 
scáileáin sin a chlárú i gcomhréir leis an treoir inmheánach. 

Maidir le cloch mhíle 303, measann an Coimisiún gur choinnigh sé an rian iniúchóireachta de na 
malartuithe éagsúla leis an Spáinn agus de na comhairliúcháin inmheánacha idir seirbhísí an 
Choimisiúin a thacaíonn leis go raibh comhlíonadh sásúil ann. 

TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS 
SOCRUITHE RIALACHAIS EILE 

10.41 Measann an Coimisiún nach féidir ráta earráide fóinteach a chinneadh i gcomhthéacs ina

bhfuil íocaíochtaí bunaithe ar mheasúnú cáilíochtúil ar chomhlíonadh cloch míle agus spriocanna, i 
gcás nach bhfuil luach aonair ag na clocha míle agus na spriocanna sin agus i gcás ina bhfuil na 
clocha míle agus na spriocanna sin an-éagsúil. 

10.42 Tugann an Coimisiún dá aire nach bhfuil an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta mar

chuid de CAI agus, mar a mhínítear ina fhreagra ar mhír 10.41, nach féidir aon ráta earráide 
fóinteach a chinneadh le haghaidh na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta, murab ionann 
agus cláir chistiúcháin eile faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil - dá bhrí sin, an ráiteas ar leith sa 
tuarascáil bhliantúil ar bhainistíocht agus ar fheidhmíocht. Tugann an Coimisiún dá aire go bhfuil 
cur chuige comhchosúil á chur i bhfeidhm ag CIE ina Tuarascáil Bhliantúil agus caibidil ar leith inti 
don tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta. 

CONCLÚID AGUS MOLTAÍ 

Conclúidí 

10.44 Mar a mhínítear ina fhreagra ar mhír 10.27, bunaithe ar an bhfianaise atá ar fáil agus ar

na rialuithe ex ante a rinneadh uirthi, ní aontaíonn an Coimisiún le conclúid CIE agus measann sé 
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gur comhlíonadh an chloch mhíle go sásúil. Tugann an Coimisiún dá aire go measann CIE, ar bhonn 
a breithiúnais ghairmiúil, nach earráid ábhartha í an earráid. Ina theannta sin, mar a dúradh in 
10.41, measann an Coimisiún nach féidir ráta earráide fóinteach a chinneadh. 

10.45 Mar a míníodh ina fhreagra ar mhír 10.35, i gcás amháin bhí an Coimisiún in ann

doiciméadacht leordhóthanach a chur ar fáil ach ní raibh sé in ann a chlárú a léiriú. Sa chás eile, 
maidir leis an doiciméadacht a bhí CIE ag iarraidh, ní mheasann an Coimisiún go bhfuil an 
doiciméadacht sin nasctha le comhlíonadh sásúil na cloiche míle nó na sprice. 

Moladh 1 – Údar maith a thabhairt le heilimintí neamhábhartha a thabhairt chun 

measúnú a dhéanamh ar chlocha míle agus ar spriocanna  

Glacann an Coimisiún go páirteach leis an moladh. 

Cé go nglacann an Coimisiún leis an moladh mar a bhaineann sé leis an gCinneadh Cur Chun 
Feidhme ón gComhairle, maidir leis na Socruithe Oibríochtúla, tabharfaidh an Coimisiún údar maith 
le heilimintí a shainaithneofar i sonraíocht bhreise na gcloch míle agus na spriocanna. Ní féidir 
gnéithe eile, amhail céimeanna faireacháin, a mheas a bheith ábhartha agus ní bheidh údar maith 
leo de réir an cháis. Tugann an Coimisiún dá aire freisin go bhfuil an cinneadh deiridh maidir leis na 
gnéithe nach bhfuil ábhartha faoi réir thuairim an Choiste Eacnamaíoch agus Airgeadais agus faoi 
réir fhormhuiniú na mBallstát tríd an bpróiseas nós imeachta coiste. 

Moladh 2 – Modheolaíocht a fhorbairt chun íocaíocht a chur ar fionraí (go 

páirteach) 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Moladh 3 – Doiciméadacht an mheasúnaithe ar chlocha míle agus ar spriocanna a 

fheabhsú 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 
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Tuarascáil bhliantúil ar na 
gníomhaíochtaí a maoiníodh faoin 8ú, 

9ú, 10ú agus 11ú Ciste Eorpach 
Forbraíochta do bhliain airgeadais 2021 
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Réamhrá 
01 Cuirtear i láthair sa tuarascáil bhliantúil seo ár bhfionnachtana maidir leis an 8ú,
9ú, 10ú agus 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta (CEFanna). Tugtar forléargas i bhFíor 1 ar 
na gníomhaíochtaí agus ar an gcaiteachas sa réimse sin in 2021. 

Fíor 1 – Cistí Eorpacha Forbraíochta: Forléargas airgeadais 2021 

(*) I gcomhréir leis an sainmhíniú comhchuibhithe atá ar idirbhearta bunúsacha (le haghaidh mionsonraí 
féach Iarscríbhinn 1.1, mír 12). 

Foinse: CIE, bunaithe ar chuntais bhliantúla 2021 an 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CEF. 
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Tuairisc ghairid ar na Cistí Eorpacha Forbraíochta 

02 Seolta in 1959, ba iad na CEFanna na príomhionstraimí trínar chuir an tAontas
Eorpach (AE) cúnamh comhair um fhorbairt ar fáil do thíortha san Afraic, i Muir Chairib 
agus san Aigéan Ciúin (ACP) agus do thíortha agus críocha thar lear (OCTanna) go dtí 
deireadh 2020, leis an 11ú CEF (arb é an ceann deireanach) ag clúdach Creat Airgeadais 
Ilbhliantúil (CAI) 2014-2020. Ba chomhaontú comhpháirtíochta é an creat lena 
rialaítear caidreamh AE le tíortha ACP agus OCTanna, a síníodh in Cotonou 
(‘Comhaontú Cotonou’) ar an 23 Meitheamh 2000 le haghaidh tréimhse 20 bliana. Faoi 
láthair, tá síneadh curtha le feidhmiú a fhorálacha, go dtí an 30 Meitheamh 2022. Ba é 
a phríomhchuspóir ná bochtaineacht a laghdú agus, ar deireadh, a dhíothú, i gcomhréir 
leis an bpríomhchuspóir d’fhorbairt agus comhar arna leagan síos in Airteagal 208 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Do chreat airgeadais Ilbhliantúil 
(CAI) 2021-2027, tá cúnamh comhair um fhorbairt do thíortha ACP ionchorpraithe san 
Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta —An Eoraip 
Dhomhanda (“NDICI-An Eoraip Dhomhanda”) agus tá cúnamh comhair um fhorbairt do 
OCTanna ionchorpraithe sa Chinneadh maidir le Comhlachú Thar Lear, lena n-áirítear 
an Ghraonlainn. Ní raibh an 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CEF iad féin ionchorpraithe i 
mbuiséad ginearálta AE, áfach, agus leantar dá gcur chun feidhme agus de thuairisciú a 
dhéanamh orthu go haonarach go dtí go ndúnfar iad. 

03 In 2019, chuir an Coimisiún clabhsúr leis na hidirbhearta deireanacha a bhí fós
amuigh i gcás tionscadail de chuid an 8ú CEF. Tá gach iarmhéid agus saoradh ó 
ghealltanas aistrithe chuig an 9ú CEF. In 2021, d’fhógair sé clabhsúr airgeadais agus 
feidhmíochta an 8ú CEF. Tá gach gníomhaíocht ghaolmhar tugtha chun críche, tá gach 
seiceáil agus rialú déanta, agus tá clabhsúr curtha le gach conradh agus cinneadh 
airgeadais i gcuntais CEF. 

04 Tá CEFanna sonrach mar gheall ar na nithe seo a leanas:

(a) fuair siad maoiniú díreach ó ranníocaíochtaí na mBallstát bunaithe ar chuótaí, nó
‘treoracha ranníoca’, a bhí socraithe ag na rialtais náisiúnta ag Comhairle an
Aontais Eorpaigh i gcomhaontuithe inmheánacha a tugadh i gcrích ina dhiaidh sin
idir ionadaithe ó Bhallstáit AE ag cruinniú laistigh den Chomhairle;

(b) tá siad faoi bhainistíocht an Choimisiúin, lasmuigh de chreat bhuiséad ginearálta
AE, agus an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI);
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(c) mar gheall ar nádúr idir-rialtasach na CEFanna, tá ról níos teoranta ag Parlaimint
na hEorpa maidir lena bhfeidhmiú ná atá aici i gcás na n-ionstraimí maidir le
comhar um fhorbairt a mhaoinítear le buiséad ginearálta AE; go sonrach, ní raibh
sí rannpháirteach i mbunú agus i leithdháileadh acmhainní CEF. Is í Parlaimint na
hEorpa an t-údarás um urscaoileadh, áfach, ach amháin i gcás na Saoráide
Infheistíochta, atá á bainistiú ag BEI agus atá lasmuigh de scóip ár n-iniúchta dá
bhrí sin1 2;

(d) níl feidhm ag prionsabal na bliantúlachta maidir leis na CEFanna: Dhéantaí
comhaontuithe CEF a chur i gcrích de ghnáth le haghaidh tréimhse cúig go seacht
mbliana, agus is féidir íocaíochtaí a dhéanamh thar thréimhse ama i bhfad níos
faide.

05 Déantar na CEFanna a bhainistiú beagnach go hiomlán ag an Ardstiúrthóireacht
um Chomhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta (AS INTPA)3 sa Choimisiún. Rinne an 
Ardstiúrthóireacht um Chabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta (AS ECHO) sciar 
beag (0.25 %) de chaiteachas CEF 2021 a bhainistiú. 

06 Seachadtar an caiteachas a chlúdaítear sa tuarascáil seo in 79 dtír trí réimse
leathan de mhodhanna a úsáid amhail oibreacha, conarthaí soláthair agus seirbhíse, 
deontais, tacaíocht bhuiséadach, meastacháin chlár agus comhaontuithe 
ranníocaíochta agus tarmligin atá tugtha i gcrích le heintitis colúnmheasúnaithe (e.g. 
eagraíochtaí idirnáisiúnta) (féach Iarscríbhinn I). 

1 Féach Airteagail 43, 48-50 agus 58 de Rialachán (AE) 2015/323 maidir leis an rialachán 
airgeadais is infheidhme don 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta. 

2 In 2012, leagadh amach i gcomhaontú trípháirteach idir BEI, an Coimisiún agus an Chúirt 
Iniúchóirí (Airteagal 134 de Rialachán (CE) Uimh. 215/2008 maidir leis an Rialachán 
Airgeadais is infheidhme don 10ú CEF) na rialacha maidir leis an iniúchadh ar na 
hoibríochtaí sin ag an gCúirt Iniúchóirí. 

3 Rinneadh AS INTPA de AS DEVCO i mí Eanáir 2021. 
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Caibidil I – Cur chun feidhme airgeadais 
an 8ú, 9ú 10ú agus 11ú CEF. 
07 Ba é buiséad an 8ú CEF (1995-2000) ná €12.8 billiún, ba é buiséad an 9ú CEF 
(2000-2007) ná €13.8 billiún, agus ba é buiséad an 10ú CEF (2008-2013) ná 
€22.7 billiún. 

08 Tháinig an comhaontú inmheánach lena mbunaítear an 11ú CEF (2015-2020) i 
bhfeidhm ar an 1 Márta 2015. Idir 2013 agus 2015, gealladh cistí trí shaoráid idirlinne 
chun leanúnachas a áirithiú go dtí go ndéanfaí an 11ú CEF a dhaingniú. Tá €30.5 billiún 
san 11ú CEF, a bhfuil €29.1 billiún as sin leithdháilte chuig tíortha ACP agus €0.4 billiún 
chuig OCTanna, le €1.1 billiún le haghaidh costais riaracháin. 

09 Taispeánann Fíor 2 úsáid acmhainní CEF in 2021 agus go carnach don 8ú, 9ú, 10ú 
agus 11ú CEF. 
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Fíor 2 – Úsáid acmhainní CEF amhail an 31 Nollaig 2021* 

(milliún euro) 

 

 
An staid ag deireadh 2020  

Cur chun feidhme buiséadach i rith bhliain airgeadais 2021 
(glan)6 

 An staid ag deireadh 2021 

 

Méid 
iomlán 

Ráta cur chun 
feidhme2 

 8ú CEF3 9ú CEF3 10ú CEF 11ú CEF3 Méid 
iomlán 

 8ú CEF 9ú CEF 10ú CEF 11ú CEF Méid 
iomlán 

Ráta cur chun 
feidhme2  

A – ACMHAINNÍ1  75 959   0 -14 -113 213 86  10 376 15 266 20 947 29 456 76 045  
         
B – ÚSÁID  

               

1. Gealltanais fhoriomlána4  75 929 100.0 %  0 -18 -172 -16 -206  10 375 15 250 20 805 29 293 75 723 99.6 % 
2. Gealltanais aonair5  71 304 93.9 %  0 -8 33 2 085 2 110  10 374 15 245 20 600 27 195 73 414 96.5 % 
3. Íocaíochtaí  62 018 81.6 %  0 8 311 3 082 3 401  10 374 15 216 19 956 19 874 65 420 86.0 %  
C – Gealltanais le híoc (B1-B3)  13 911 18.3 %   0 34 850 9 419 10 303 13.5 %  
D – An t-iarmhéid atá ar fáil (A-B1)7  30 0.0 %   1 16 142 163 322 0.4 % 
 

* Figiúirí slánaithe. 
1 Áirítear sna leithdháiltí iomlána chuig an 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CEF, cómhaoiniú, ús, acmhainní ilghnéitheacha agus aistrithe ó CEFanna roimhe sin. 
2 Mar chéatadán de na hacmhainní. 
3 Comhfhreagraíonn na méideanna diúltacha do shaoradh ó ghealltanais. 
4 Baineann gealltanais fhoriomlána le cinntí maoiniúcháin. 
5 Baineann gealltanais aonair le conarthaí aonair. 
6 Glanghealltanais tar éis saoradh ó ghealltanais. Glaníocaíochtaí tar éis gnóthachain. 
7 Áirítear san iarmhéid “cúlchiste neamh-inslógaithe” (nach féidir a úsáid gan cinneadh d’aon toil ón gComhairle). 

Foinse: CIE, bunaithe ar chuntais bhliantúla 2021 an 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CEF. Ní chlúdaíonn na figiúirí a léirítear an chuid de CEF atá faoi bhainistíocht BEI. 
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10 Gach bliain, socraíonn AS INTPA eochairtháscairí feidhmíochta (KPInna) dó féin
maidir le bainistíocht fhónta airgeadais agus úsáid éifeachtúil acmhainní. Léiríonn na 
táscairí sin, in 2021, agus in ainneoin na ndeacrachtaí a bhaineann le géarchéim 
COVID-19, gur bhain AS INTPA amach a spriocanna chun seanghealltanais réamh-
mhaoinithe agus seanghealltanais gan chaitheamh a laghdú faoi 35 % i gcomparáid le 
2020 agus chun an sciar de chonarthaí oscailte a d’imigh in éag (i.e. iad siúd nár 
cuireadh clabhsúr leo tar éis dheireadh a ngníomhaíochtaí oibríochta) ina phunann a 
choimeád faoi 15 %. Bhí sé sin mar thoradh ar fheabhsú ar nósanna imeachta le blianta 
beaga anuas (féach Bosca 1). Bhí sprioc fhoriomlán i gceist leis an dá sprioc sin le 
haghaidh réimse freagrachta iomlán AS INTPA agus bhí sprioc shonrach do CEFanna i 
gceist leo freisin. 

Bosca 1 

KPInna maidir le seanghealltanais réamh-mhaoinithe, gan 
chaitheamh agus céatadán de chonarthaí oscailte atá imithe in éag. 

In 2021, choimeád AS INTPA an sprioc de 35 % ón bhliain roimhe sin dá KPInna 
maidir le seanghealltanais réamh-mhaoinithe (KPI 10) agus gealltanais gan 
chaitheamh (KPI 12) a laghdú. Chuaigh sé thar na spriocanna sin don dá tháscaire 
agus laghdaigh sé go suntasach sean-réamh-mhaoiniú do CEF (46 %) agus dá 
réimse iomlán freagrachta (50 %). Laghdaigh sé a ghealltanais gan chaitheamh faoi 
39 %, do CEF agus ar fud a réimse freagrachta iomlán. 

Bhain AS INTPA amach a sprioc chun 15 % ar a mhéid a bheith ann de chonarthaí 
atá imithe in éag agus atá fós oscailte sa chóras (KPI 11), do CEF (13 %) agus freisin 
ar fud a réimse freagrachta iomlán (10 %). Tá feabhas leanúnach tagtha ar an KPI 
do CEF ó 2017 i leith (19 % in 2017, 17 % in 2018, 15 % in 2019 agus 14 % in 2020) 
mar thoradh ar na nósanna imeachta nua a bunaíodh in 2017. 
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Caibidil II – Ráiteas dearbhaithe CIE 
maidir leis na CEFanna 

Ráiteas dearbhaithe CIE maidir leis an 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CEF 
chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle – 
Tuarascáil an iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 

I. Tá iniúchóireacht déanta againn ar an méid seo a leanas:

(a) cuntais bhliantúla an 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CEF, atá comhdhéanta den clár
comhordaithe, an ráiteas feidhmíochta airgeadais, an ráiteas faoi shreabhadh
airgid, an ráiteas maidir leis na hathruithe ar ghlansócmhainní agus an
tuarascáil ar chur chun feidhme airgeadais don bhliain airgeadais dar chríoch
an 31 Nollaig 2021, faoi mar a formheasadh iad;

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leo, a bhfuil an Coimisiún
freagrach as a mbainistíocht airgeadais4.

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

II. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais bhliantúla an 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CEF don
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar
a staid airgeadais amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a gcuid oibríochtaí, ar a
sreabha airgid agus ar na hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar chríoch
an dáta céanna, i gcomhréir le Rialachán Airgeadais CEF agus le rialacha
cuntasaíochta don earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo.

4 De bhun Airteagail 43, 48-50 agus 58 den Rialachán Airgeadais is infheidhme don 11ú CEF, 
ní chlúdaíonn an ráiteas dearbhaithe seo acmhainní CEF a bhainistíonn BEI. 
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Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bonn leis na cuntais 

Ioncam 

Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim 

III. Is é ár dtuairim go bhfuil an t-ioncam is bonn leis na cuntais don bhliain dar
chríoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach.

Caiteachas 

Tuairim neamhfhabhrach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim 

IV. Is é ár dtuairim, mar gheall ar shuntasacht an ábhair a bhfuil cur síos air faoi
‘Bunús don tuairim neamhfhabhrach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an
ioncaim’, go bhfuil difear ábharthach déanta ag earráid don chaiteachas atá
glactha sna cuntais don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2021.

Bunús don tuairim 

V. Tá ár n-iniúchóireacht déanta againn i gcomhréir le Caighdeáin Idirnáisiúnta
Iniúchóireachta (ISAnna) agus Cóid Eitice IFAC agus Caighdeáin Idirnáisiúnta na
nUasfhoras Iniúchóireachta (ISSAInna) INTOSAI. Tá cur síos níos mionsonraithe ar
ár bhfreagrachtaí faoi na caighdeáin agus na cóid sin sa roinn ‘Freagrachtaí an
iniúchóra’ dár tuarascáil. Tá na ceanglais maidir le neamhspleáchas agus ár n-
oibleagáidí eiticiúla comhlíonta againn faoi Chód Eitice do Chuntasóirí Proifisiúnta
de chuid an Bhord na gCaighdeán Idirnáisiúnta Eitice do Cuntasóirí. Creidimid go
bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte againn leordhóthanach agus
oiriúnach le bheith mar bhunús dár dtuairim.

Bunús don tuairim neamhfhabhrach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an 
ioncaim 

VI. Tá difear ábharthach déanta ag earráid don chaiteachas atá taifeadta in 2021
faoin 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CEF. Is é an leibhéal earráide measta don chaiteachas
atá glactha sna cuntais ná 4.6 %.

Príomhábhair iniúchóireachta 

VII. Is iad na príomhábhair iniúchóireachta ná na hábhair sin, de réir ár
mbreithiúnais ghairmiúil, a raibh an tábhacht is mó ag gabháil leo inár n-iniúchadh
ar na ráitis airgeadais don tréimhse reatha. Tugadh aghaidh ar na hábhair sin i
gcomhthéacs ár n-iniúchóireachta ar na ráitis airgeadais ina n-iomláine, agus nuair
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a bhíomar ag teacht ar thuairim i dtaobh na ráiteas sin, ach ní thugaimid tuairim ar 
leithligh ar na hábhair sin. 

Muirir fhabhraithe 

VIII. Rinneamar measúnú ar na muirir fhabhraithe a bhí sna cuntais agus a bhí
faoi réir leibhéil ard meastacháin. Ag deireadh na bliana in 2021, rinne an
Coimisiún meastachán gurb ionann na speansais incháilithe a tabhaíodh ach nach
bhfuil tuairiscithe go fóill ag na tairbhithe agus €5 381 mhilliún (deireadh na bliana
2020: €5 452 mhilliún)

IX. Scrúdaíomar an ríomh ar na meastacháin sin de na fabhruithe sin agus
rinneamar athbhreithniú ar shampla de 30 réamh-mhaoiniú aonair agus
27 sonrasc i gcéim 1 chun aghaidh a thabhairt ar an riosca gur tugadh míráiteas ar
na fabhruithe. Ba é ár gconclúid tar éis an obair a dhéanamh ná go raibh na muirir
fabhraithe a bhí sainaitheanta sna cuntais deiridh iomchuí.

Tionchar féideartha tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach ar 
chuntais CEF 2021 

X. Ar an 1 Feabhra 2020, scoir an Ríocht Aontaithe de bheith ina Bhallstát AE. Tar
éis an comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart
Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal
Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (an ‘Comhaontú um Tharraingt Siar’) a bheith
curtha i gcrích idir an dá pháirtí, gheall an Ríocht Aontaithe go mbeidh sé fós ina
pháirtí den CEF go dtí clabhsúr an 11ú CEF agus gach CEF roimhe sin atá fós gan
dúnadh. Beidh na hoibleagáidí ceánna ar an Ríocht Aontaithe is atá ar na Ballstáit
faoin gcomhaontú inmheánach lenar cuireadh ar bun an 11ú CEF; chomh maith
leis na hoibleagáidí a eascraíonn ó CEFanna roimhe sin go dtína gclabhsúr.

XI. luaitear freisin sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, i gcás nach bhfuil na
méideanna ó thionscadail faoin 11ú CEF nó ó CEFanna roimhe sin geallta nó nach
bhfuil saoradh ó na gealltanais sin déanta ar dáta theacht i bhfeidhm an
comhaontaithe, nach n-athúsáidfear sciar na Ríochta Aontaithe de na méideanna
sin. Tá feidhm ag an méid sin freisin maidir le sciar na Ríochta Aontaithe de na cistí
nár gealladh nó nach ndearnadh saoradh ó ghealltanais ina leith faoin 11ú CEF tar
éis an 31 Nollaig 2021.

XII. Bunaithe ar an méid sin, níl aon tionchar airgeadais le tuairisciú maidir le
cuntais CEF 2021. Is é ár gconclúid go bhfuil léargas fíorcheart i gcuntais CEF
amhail an 31 Nollaig 2021 ar staid an phróisis um tharraingt siar ar an dáta sin.
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Freagrachtaí na bainistíochta 

XIII. I gcomhréir le hAirteagail 310 go 325 CFAE agus le Rialacháin Airgeadais an
11ú CEF, is í an bhainistíocht atá freagrach as cuntais bliantúla CEF a ullmhú agus a
chur i láthair bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don earnáil phoiblí a bhfuil
glacadh go hidirnáisiúnta leo, agus is iad atá freagrach as dlíthiúlacht agus rialtacht
na n-idirbheart is bun leo. Áirítear ar an bhfreagracht sin rialú inmheánach a
bhaineann le hullmhú agus le cur i láthair ráiteas airgeadais atá saor ó mhíráiteas
ábharthach, bídís sin ina gcalaois nó ina n-earráid, a cheapadh, a chur chun
feidhme agus a chothabháil. Is é an Coimisiún atá freagrach ar deireadh as
dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun le cuntais CEF.

XIV. Agus na cuntais á n-ullmhú, tá an Coimisiún freagrach as measúnú a
dhéanamh ar chumas na CEFanna leanúint ar aghaidh mar ghnóthas reatha, aon
ábhair ábhartha a fhoilsiú agus úsáid a bhaint as bonn cuntasaíochta an ghnóthais
reatha de réir mar is infheidhme, ach amháin i gcás ina bhfuil sé i gceist aige an t-
eintiteas a leachtú nó scor d’oibríochtaí, nó mura bhfuil aon rogha réalaíoch eile
aige ach é sin a dhéanamh.

XV. Is é an Coimisiún atá freagrach as formhaoirseacht a dhéanamh ar phróiseas
tuairiscithe airgeadais na CEFanna.

Freagrachtaí an iniúchóra maidir leis an iniúchadh ar chuntais CEF agus na 
hidirbhearta is bun leo 

XVI. Is iad ár gcuspóirí ná dearbhú réasúnach a fháil maidir le cibé an bhfuil
cuntais CEF saor ó mhíráiteas ábharthach nó nach bhfuil agus an bhfuil na
hidirbhearta is bun leo dlíthiúil agus rialta nó nach bhfuil, agus ráiteas dearbhaithe
a sholáthar do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, ar bhonn ár n-
iniúchta, maidir le beachtas na gcuntas agus dlíthiúlacht agus rialtacht na n-
idirbheart is bun leo. Is leibhéal ard dearbhaithe é dearbhú réasúnta, ach ní
ráthaítear leis go cinnte go bhfuil gach míráiteas nó neamhchomhlíonadh
ábharthach a d’fhéadfadh a bheith ann a braite san iniúchadh . D’fhéadfadh sé go
n-eascróidís as calaois nó earráid agus meastar gur ábhar ábharthach iad más rud
é, ina n-aonar nó sa chomhiomlán, go bhféadfaí a bheith ag súil leis go réasúnach
go mbeadh tionchar acu ar aon chinneadh eacnamaíoch ar bhonn chuntais CEF.

XVII. Mar chuid den iniúchadh, i gcomhréir le ISAnna agus ISSAInna,
feidhmímid ár mbreithiúnas gairmiúil agus bíonn aird chuí againn ar an
sceipteachas gairmiúil i rith an iniúchta. Déanaimid an méid seo a leanas freisin:

o Na rioscaí a ghabhann le míráiteas ábharthach a bheith i gcuntais CEF agus na
rioscaí go bhfuil neamh-chomhlíonadh ábharthach ó thaobh cheanglais
chreat dlíthiúil CEF i gceist sna hidirbhearta is bun leis na cuntais, bídís sin ann
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mar gheall ar chalaois nó mar gheall ar earráid, a shainaithint agus a 
mheasúnú. Déanaimid nósanna imeachta iniúchóireachta a dhearadh agus a 
chur i gcrích atá sofhreagartha do na rioscaí sin agus faighimid fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le bheith mar bhunús dár 
dtuairim. Tá cásanna de mhíráiteas ábharthach nó neamh-chomhlíonadh a 
éiríonn as calaois níos deacra le brath ná na cásanna sin a éiríonn as earráidí, 
mar go bhféadfadh camastaíl, brionnú, neamhghníomhartha intinneacha, nó 
dífheidhmiú an rialaithe inmheánaigh a bheith i gceist le calaois. Dá thoradh 
sin, is mó an baol atá ann nach féidir cásanna den sórt sin a bhrath. 

o Tuiscint a fháil ar an rialú inmheánach a bhaineann leis an iniúchadh, chun
nósanna imeachta iniúchóireachta oiriúnacha a dhearadh, ach ní chun tuairim
a thabhairt ar éifeachtacht an rialaithe inmheánaigh sin.

o Measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht na mbeartas cuntasaíochta a úsáideann
an bhainistíocht agus ar réasúnacht mheastacháin cuntasaíochta agus
foilsithe gaolmhara eile na bainistíochta.

o Teacht ar chonclúidí maidir lena oiriúnaí atá an úsáid a bhaineann an
bhainistíocht as bonn cuntasaíochta an ghnóthais reatha agus, bunaithe ar an
bhfianaise iniúchóireachta a fhaightear, an bhfuil éiginnteacht ábharthach
ann mar gheall ar theagmhais nó coinníollacha a d’fhéadfadh amhras
suntasach a chaitheamh ar chumas na CEFanna leanúint ar aghaidh mar
ghnóthas reatha. Má thagaimid ar an gconclúid go bhfuil éiginnteacht
ábharthach den chineál sin ann, ní mór dúinn aird a tharraingt inár
dtuarascáil ar na foilsithe gaolmhara i gcuntais CEF nó, mura leor na foilsithe
sin, bíonn orainn ár dtuairim a mhodhnú. Tá ár gconclúidí bunaithe ar an
bhfianaise iniúchóireachta a fuarthas suas go dtí dáta na tuarascála uainn.
D’fhéadfadh teagmhais nó dálaí amach anseo a bheith ina gcúis leis an
eintiteas scor de bheith ina ghnóthas reatha, áfach.

o Meastóireacht a dhéanamh ar léiriú, struchtúr agus inneachar foriomlán na
gcuntas bliantúla, lena n-áirítear gach foilsiú, agus measúnú a dhéanamh
féachaint an dtugann na cuntais bhliantúla léiriú fíorcheart ar na hidirbhearta
agus teagmhais is bun leo.

XVIII. Déanaimid cumarsáid leis an mbainistíocht i dtaca leis an méid seo a
leanas, i measc nithe eile: an scóip agus an tráthúlacht atá beartaithe don
iniúchadh agus fionnachtana iniúchóireachta suntasacha, lena n-áirítear
fionnachtana ar aon easnaimh shuntasacha sa rialú inmheánach.

XIX. Maidir le hioncam, scrúdaímid na ranníocaíochtaí go léir ó Bhallstáit agus
sampla de chineálacha eile d’idirbhearta ioncaim.
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XX. Maidir le caiteachas, scrúdaímid idirbhearta íocaíochta a luaithe atá 
caiteachas tabhaithe, taifeadta agus glactha. Clúdaíonn an scrúdú sin gach catagóir 
íocaíochta (seachas airleacain) ag an bpointe a ndéantar iad. Scrúdaítear 
réamhíocaíochtaí a luaithe atá fianaise curtha ar fáil ag faighteoir na gcistí ar a 
gceartúsáid agus a luaithe atá an fhianaise sin glactha ag an institiúid nó ag an 
gcomhlacht tríd an réamhíocaíocht a imréiteach, rud a bhféadfadh sé nach 
dtarlódh go dtí bliain éigin ina dhiaidh sin. 

XXI. Maidir leis na hábhair a pléadh leis an gCoimisiún, déanaimid amach cad 
iad na cinn is suntasaí san iniúchadh ar chuntais CEF agus arb iad, mar sin, na 
príomhábhair iniúchóireachta don tréimhse reatha iad. Déanaimid cur síos ar na 
hábhair sin sa tuarascáil mura rud é go gcuireann dlí nó rialachán cosc ar fhoilsiú 
poiblí nó go ndéanaimid cinneadh, faoi chúinsí an-annamh, nár cheart ábhar a 
chur in iúl inár dtuarascáil toisc go bhféadfaí a bheith ag dréim go réasúnta leis gur 
mhó na hiarmhairtí díobhálacha a bheadh ann dá ndéanfaí amhlaidh ná aon 
tairbhe do leas an phobail. 

7 Iúil 2022 

 

Klaus-Heiner Lehne 
Uachtarán 

 

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa 

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Lucsamburg 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

Scóip agus cur chuige na hiniúchóireachta 

11 Leagtar amach in Iarscríbhinn 1.1 a ghabhann le Tuarascáil bhliantúil 2021 uainn 
maidir le cur chun feidhme bhuiséad AE, ár gcur chuige agus ár modhanna 
iniúchóireachta, a bhaineann freisin le hiniúchóireacht ar CEF. 
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12 Tá ár mbarúlacha maidir le hiontaofacht chuntais CEF bunaithe ar ráitis
airgeadais5 an 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CEF, arna bhformheas ag an gCoimisiún6, in 
éineacht le litir uiríll an oifigigh cuntasaíochta a fuarthas an 28 Meitheamh 2022. 
Rinneamar tástáil ar mhéideanna agus nochtuithe agus rinneamar measúnú ar na 
prionsabail chuntasaíochta a úsáideadh, chomh maith le haon mheastachán suntasach 
a rinne an Coimisiún agus an léargas foriomlán ar na cuntais. 

13 Chun iniúchóireacht a dhéanamh ar rialtacht na n-idirbheart, scrúdaíomar sampla
de 140 idirbheart a bhí ionadaíoch ar an réimse iomlán caiteachais ó na CEFanna. 
Áiríodh air sin, 26 n-idirbheart a bhaineann leis an gCiste Iontaobhais Éigeandála don 
Afraic, 92 idirbheart arna údarú ag 17 dtoscaireacht AE7, agus 22 íocaíocht arna 
bhformheas ag ceanncheathrú an Choimisiúin8. Nuair a bhraitheamar earráidí sna 
hidirbhearta, rinneamar anailís ar na bunchúiseanna chun laigí a d’fhéadfadh a bheith 
ann a shainaithint. 

14 Scrúdaíomar an méid seo a leanas freisin do 2021:

(a) ranníocaíochtaí gach Ballstáit agus sampla de chineálacha eile idirbheart ioncaim,
amhail ranníocaíochtaí cómhaoinithe tíortha eile;

(b) córais áirithe a bhíonn in úsáid ag AS INTPA agus toscaireachtaí AE, lena
gclúdaítear: (i) seiceálacha ex ante ag foireann an Choimisiúin agus iniúchóirí
seachtracha (curtha amach ar conradh ag an gCoimisiún nó ag na tairbhithe) sula
ndearnadh íocaíochtaí, (ii) faireachán agus maoirseacht, go háirithe obair leantach
ar na hiniúchtaí seachtracha agus an staidéar RER;

5 Féach Airteagal 39 de Rialachán (AE) 2018/1877 maidir leis an rialachán airgeadais is 
infheidhme don 11ú Ciste Eorpach Forbraíochta. 

6 I gcomhréir le Rialachán Airgeadais CEF; féach Airteagal 38 de Rialachán (AE) 2018/1877. 

7 An Aetóip, an Bhotsuáin, Buircíne Fasó, Djibouti, Gána, Guine Bissau, Háítí, Iamáice, an 
Libéir, Mailí, an Mhaláiv, an Nigéir, an Nígir, an tSaimbia, an Tansáin, Tíomór Thoir agus 
Uganda. 

8 Bhí gach ceann de na 140 íocaíocht déanta trí AS INTPA. 
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(c) iontaofacht na faisnéise rialtachta sa tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí
(AAR) ó AS INTPA, comhleanúnachas na modheolaíochta chun meastachán a
dhéanamh ar mhéideanna faoi riosca, ceartúcháin agus gnóthachain amach anseo
agus a n-áireamh sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht
(AMPR) ón gCoimisiún;

(d) an obair leantach ar na moltaí uainn roimhe seo.

15 Mar a luaitear i mír 05, déanann AS INTPA an chuid is mó de na hionstraimí
cúnaimh sheachtaigh a fhaigheann maoiniú ó bhuiséad ginearálta AE agus na CEFanna 
araon a chur chun feidhme. Tagraíonn ár mbarúlacha maidir le córais agus léiriú 
faisnéise san AAR do réimse iomlán freagrachta AS INTPA, ní hamháin na CEFanna. 

16 Mar gheall ar phaindéim COVID-19, níorbh fhéidir cuairteanna ar an bhfód a
dhéanamh chuig toscaireachtaí AE9, agus chuireamar athbhreithnithe deisce ina n-
ionad. Chuir an méid sin bac orainn nósanna imeachta iniúchóireachta áirithe a 
dhéanamh, agus go háirithe feidhmíocht chonarthach a fhíorú le haghaidh idirbhearta 
roghnaithe, rud a chuir srian ar ár gcuid oibre iniúchóireachta. Bhí orainn ár gcur 
chuige a chur in oiriúint trí athbhreithnithe deisce a dhéanamh ar idirbhearta agus 
tionscadail, agus idirchaidreamh go cianda a dhéanamh lenár n-iniúchaithe. 
D’fhéadfadh gan seiceálacha ar an bhfód a dhéanamh an riosca braite a mhéadú10; 
mar sin féin, measaimid gur chuir an fhianaise a fuaireamar ar ár gcumas ár gcuid oibre 
a thabhairt chun críche agus teacht ar chonclúid ina taobh. 

Iontaofacht na gcuntas 

17 Fuair ár n-iniúchadh nach raibh aon mhíráiteas ábharthach ann a dhéanann difear
do na cuntais. 

9 An Aetóip, an Bhotsuáin, Buircíne Fasó, Guine Bissau, Háítí, an Libéir, an Mhaláiv, an Nigéir, 
an Nígir, an tSaimbia, an Tansáin agus Uganda. 

10 Is éard is riosca braite ann ná an riosca nach mbraithfeadh an t-iniúchóir diallas nach bhfuil 
ceartaithe ag rialuithe inmheánacha an eintitis. 
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Rialtacht na n-idirbheart 
Ioncam 

18 Ní raibh leibhéal earráide ábharthach sna hidirbhearta ioncaim.

Caiteachas 

19 As na 140 idirbheart a scrúdaíomar, bhí earráidí in 54 (38.8 %) díobh. Ar bhonn na
43 earráid atá cainníochtaithe againn, measaimid go bhfuil an leibhéal earráide ag 
4.6 % (féach Fíor 3). 

Fíor 3 – Torthaí na tástála ar idirbhearta 

Foinse: CIE. 

20 Tugann Fíor 4 miondealú ar ár meastachán den leibhéal earráide do 2021 de réir
an chineáil earráide. 
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Fíor 4 – Miondealú ar an leibhéal earráide measta de réir an chineál 
earráide 

 
Foinse: CIE. 

21 I mBosca 2, léirítear samplaí de na hearráidí a rinneamar a chainníochtú chomh 
maith leis an gcineál earráide. 

Bosca 2 

Caiteachas neamh-incháilithe mar thoradh ar easpa bunús dlí 

Shínigh an Coimisiún conradh deontais le heagraíocht idirnáisiúnta chun feidhm 
bainistíochta airgid na Nígire a fheabhsú agus cuntas aonair státchiste a chur chun 
feidhme sa tír. Rinneadh meastachán de chostas iomlán an ghnímh ag €1.4 milliún, 
le ranníocaíocht 100 % ag teacht ón Aontas. 

Rinneamar athbhreithniú ar an gcomhaontú maoiniúcháin (arbh fhiú €82 mhilliún 
é) a síníodh idir an Coimisiún agus an Nígir. Luaitear ann go raibh na cistí le 
caitheamh ar thacaíocht bhuiséadach agus tionscadail eile, ach ní raibh aon tagairt 
ann don obair a bhí le déanamh ar chuntas aonair státchiste. Ní raibh foráil sa 
chomhaontú maoiniúcháin chun aon chonradh gaolmhar a bhronnadh ar an 
eagraíocht i dtrácht nó ar aon chomhlacht eile, in ainneoin gur luadh é mar 
bhunús dlí don dámhachtain a bhí i gceist. Tá difear déanta ag earráid do luach 
iomlán an chonartha (€1.4 milliún) 
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Easpa doiciméid tacaíochta riachtanacha 

Thug an Coimisiún comhaontú tarmligin de luach €16 mhilliún (99.75 % AE-
chistithe) i gcrích le heagraíocht idirnáisiúnta chun infheistíocht san earnáil 
phríobháideach a spreagadh i bplandálacha adhmaid tráchtála in Uganda trí 
dheontais agus tacaíocht theicniúil a thairiscint. 

Bhain ceann de na hidirbhearta a roghnaíodh don iniúchadh le costais tuarastail 
fostaí de €9 000 le haghaidh obair a rinneadh ar an tionscadal. Sa chonradh 
fostaíochta, sannadh an fostaí chun obair a dhéanamh ar thionscadail eile seachas 
an ceann faoi iniúchóireacht. 

Níorbh fhéidir leis an eagraíocht idirnáisiúnta fianaise a thabhairt gur oibrigh an 
fostaí ar an tionscadal faoi iniúchóireacht. Measaimid, dá bhrí sin, go raibh an 
caiteachas neamh-incháilithe. 

Costais neamh-incháilithe curtha chun dochair don tionscadal mar 
thoradh ar chuid den chaiteachas nár tabhaíodh 

Shínigh an Coimisiún comhaontú tarmligin le heagraíocht idirnáisiúnta chun tacú 
le rochtain ar oideachas do leanaí leochaileacha, agus an rochtain sin a éascú. 
Rinneadh meastachán de chostas iomlán an ghnímh ag €24.5 milliún, ar chlúdaigh 
an tAontas €19.5 milliún (79.6 %) de. 

Agus an miondealú ar chaiteachas á scrúdú againn, thugamar faoi deara go raibh 
caiteachas de €7.4 milliún dearbhaithe ag an eagraíocht idirnáisiúnta – agus 
imréitithe ag an gCoimisiún. Thug ár seiceálacha chun solais gurbh é an caiteachas 
iarbhír don tréimhse ná €6.9 milliún. B’ionann an difríocht de €0.5 milliún agus an 
méid a bhí geallta ag an eagraíocht ach nach raibh caite go fóill. Bhí an Coimisiún, 
dá bhrí sin, tar éis 6.2 % den mhéid faoi iniúchóireacht a imréiteach go mícheart. 

Mainneachtain thromchúiseach maidir le rialacha soláthair poiblí a 
urramú: cinntí neamh-réasúnaithe an oifigigh údarúcháin náisiúnta 

Bhronn an t-oifigeach údarúcháin náisiúnta (NAO) do CEF i Mailí conradh ar 
chuideachta comhairliúcháin chun cúnamh teicniúil a chur ar fáil chun cothabháil 
bóithre a fheabhsú sa tír. Maoiníodh an cúnamh sin ón 11ú CEF agus bhí luach 
€1.2 milliún ag gabháil leis. 

D’úsáid an NAO nós imeachta srianta ina ghlao ar thairiscintí chun na seirbhísí a 
sholáthar. D’éirigh le dhá thairgeoir dul chomh fada leis an gcéim meastóireachta 
deiridh. Bhain an chéad tairgeoir an scór is fearr amach bunaithe ar an gcritéir ‘an 
luach is fearr ar airgead’ ach dhiúltaigh an NAO é bunaithe ar mholadh ón 
gcomhairle meastóireachta, a mheas go raibh a thairiscint thar a bheith íseal 
(€1 milliún, bhí an uasteorainn don chonradh ag €1.2 milliún). Bhronn an NAO an 
conradh ar an dara tairgeoir. 
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Rinne an chéad tairgeoir dhá achomharc chuig comhairle réitigh díospóide Mhailí, 
a chinn go raibh a argóintí bailí agus a thug ordú don NAO an cinneadh bunaidh a 
chur ar ceal. Dhiúltaigh an NAO an méid sin a dhéanamh, áfach. 

Bhí dámhachtain an chonartha seo gan údar mar sin, agus tá difear déanta ag 
earráid dá luach iomlán. 

22 Mar a rinne siad in 2020, rinne an Coimisiún agus a chomhpháirtithe cur chun
feidhme níos mó earráidí a bhí bainteach le deontais agus le comhaontuithe 
ranníocaíochta agus tarmligin le tíortha is tairbhithe, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus 
gníomhaireachtaí na mBallstát ná mar a rinne siad le haon chineál tacaíochta eile 
(amhail iad siúd a chlúdaíonn oibreacha, soláthar agus conarthaí seirbhíse). As na 
92 idirbheart den chineál sin a scrúdaíomar, bhí earráidí inchainníochtaithe in 
39 díobh, arbh ionann an méid sin agus 81.2 % den leibhéal earráide measta. 

23 I 15 chás d’earráidí inchainníochtaithe agus ocht gcás d’earráidí neamh-
inchainníochtaithe, bhí faisnéis leordhóthanach ag an gCoimisiún chun an earráid a 
chosc, nó chun í a bhrath agus a cheartú, sular ghlac sé leis an gcaiteachas. Dá mba rud 
é go raibh úsáid cheart bainte ag an gCoimisiún as an bhfaisnéis go léir a bhí ar fáil dó, 
bheadh an leibhéal earráide measta 2.4 pointe céatadáin níos ísle. 

24 Thairis sin, bhí 25 idirbheart ann ina raibh earráidí inchainníochtaithe, a chuir
1.9 pointe céatadán leis an leibhéal earráide measta, faoi réir fíorú iniúchóireachta nó 
caiteachais. Tá córas rialaithe AS INTPA bunaithe ar sheiceálacha ex ante11. Leis an 
bhfaisnéis a cuireadh ar fáil sna tuarascálacha iniúchóireachta/fíoraithe ina ndéantar 
cur síos ar an obair a rinneadh go hiarbhír, níor fhéadamar a mheasúnú an bhféadfaí 
na hearráidí a bhrath agus a cheartú i rith na seiceálacha ex ante sin12. 

11 Tá an córas rialaithe foriomlán comhdhéanta de sheiceálacha ex ante agus ex post. 
Déanann seiceálacha ex ante measúnú ar incháilitheacht an chaiteachais roimh bhronnadh 
na gconarthaí agus sula nglactar le caiteachas, agus déantar seiceálacha ex post tar éis 
glacadh leis an gcaiteachas. Mar shampla, is féidir iniúchadh seachtrach a dhéanamh ar 
bhonn ex ante (sula nglactar le híocaíocht) nó ar bhonn ex post (tar éis tionscadal a bheith 
tugtha chun críche). Is féidir le gnóthachan cistí a íocadh leis an tairbhí a bheith mar 
thoradh ar an dá chineál; i gcás sheiceálacha ex ante, baineann na gnóthachain sin le 
réamh-mhaoiniú a íocadh cheana. 

12 Ní chlúdaítear 100 % den chaiteachas tuairiscithe sna tuarascálacha; agus ní thugann siad 
mionsonraí leordhóthanacha ach an oiread chun a dheimhniú an raibh na míreanna inar 
shainaithníomar earráidí mar chuid dá sampla. 
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25 Mar a bhí i mblianta roimhe seo, léiríonn minicíocht na n-earráidí a fuarthas –
lena n-áirítear cuid atá mar chuid de na héilimh chríochnaitheacha a bhí faoi réir 
iniúchóireacht sheachtrach ex ante agus fíoruithe caiteachais– laigí sna seiceálacha sin. 

26 Shainaithníomar dhá réimse caiteachais ar lú claonadh chun earráide a bhí iontu
mar gheall ar choinníollacha sonracha íocaíochta. Is iad na réimsí sin ná (i) tacaíocht 
bhuiséadach agus (ii) tionscadail ildeontóra arna gcur chun feidhme ag eagraíochtaí 
idirnáisiúnta agus atá faoi réir “cur chuige barúlach”. In 2021, rinneamar iniúchóireacht 
ar cheithre idirbheart do thacaíocht bhuiséadach agus ocht dtionscadal “cur chuige 
barúlach” arna mbainistiú ag eagraíochtaí idirnáisiúnta13. 

27 Mar a tharla i mblianta roimhe seo, níor thug cuid de na heagraíochtaí
idirnáisiúnta ach rochtain theoranta ar dhoiciméid (e.g. i bhformáid inléite amháin), 
rud a chiallaíonn nach féidir linn cóipeanna a dhéanamh díobh. Chuir na 
saincheisteanna sin bac ar phleanáil agus forghníomhú ár n-iniúchta agus chruthaigh sé 
moilleanna don fhoireann iniúchóireachta ó thaobh na doiciméid a iarradh a fháil agus 
ó thaobh deis a bheith aici a cuid oibre a dhéanamh. Rinneamar moltaí gaolmhara inár 
dtuarascálacha bliantúla do 2018 agus 2020. Cé go bhfuil dlús curtha ag an gCoimisiún 
lena chumarsáid le heagraíochtaí idirnáisiúnta, tá deacrachtaí i gcónaí againn le cuid 
acu an doiciméadacht a iarraimid a fháil. 

Tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaíochtaí agus comhshocraithe 
rialachais eile 

28 I ngach tuarascáil bhliantúil ó 2012 go 2018, d’eisigh AS INTPA forchoimeádais
maidir le rialtacht na n-idirbheart bunúsach. Níor eisigh sé forchoimeádais in 2019, 
2020 ná 2021. Mar sin féin, mar a bhí déanta aige i mblianta roimhe sin, ghlac sé 
pleananna gníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar na laigí i gcur chun feidhme a 
chórais rialaithe. 

29 In 2019 agus 2020, thugamar tuairisc ar an dul chun cinn sásúil a bhí bainte
amach i bpleananna gníomhaíochta 2018 agus 2019; faoi Aibreán 2021, as naoi 
ngníomhaíocht, bhí seacht gcinn tugtha chun críche agus bhí péire fós idir lámha. I 
bplean gníomhaíochta 2020, rinne AS INTPA an líon gníomhaíochtaí a choigeartú, mar 
a bhí déanta i mblianta roimhe sin. An uair seo, coigeartaíodh iad go dtína seacht. Bhí 

13 I míreanna 8.10-8.12 i gCaibidil 8 de Thuarascáil bhliantúil 2021 uainn maidir le cur chun 
feidhme an bhuiséid, tugtar tuilleadh mionsonraí maidir le tacaíocht bhuiséadach agus an 
cur chuige barúlach. 
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cúig cinn de na gníomhaíochtaí sin tugtha ar aghaidh ó bhlianta roimhe sin agus bhí 
dhá ghníomhaíocht nua ann: 
(i) imréiteach iomarcach réamh-mhaoiniúcháin a laghdú agus (ii) meastóireacht a
dhéanamh ar úsáid téarmaí tagartha nua le haghaidh fíoruithe caiteachais. Faoi
Aibreán 2020, bhí ceithre ghníomhaíocht tugtha chun críche agus bhí trí cinn fós idir
lámha.

30 Maidir le plean gníomhaíochta 2021, bhí gníomhaíocht nua amháin ann: aghaidh
a thabhairt ar na barúlacha ard-riosca ón iniúchadh a rinne Seirbhís um Iniúchóireacht 
Inmheánach (IAS) an Choimisiúin maidir le colúnmheasúnuithe sa “ghrúpa 
gníomhaíochta seachtraí” (AS BUDG, AS ECHO, AS INTPA, AS NEAR agus FPI mar na 
hardstiúrthóireachtaí agus na seirbhísí atá freagrach as gníomhaíochtaí seachtracha). 
Tá péire as na seacht ngníomhaíocht eile fós ar idir lámha agus tugadh na cúig cinn eile 
ar aghaidh (féach Iarscríbhinn II) 

Staidéar RER 2021 

31 In 2021, rinne conraitheoir seachtrach an deichiú staidéar ar an ráta earráidí
iarmharacha (RER) thar ceann AS INTPA. Ba é cuspóir an staidéir sin ná meastachán a 
dhéanamh ar ráta na n-earráidí sin a d’éalaigh ó sheiceálacha bainistíochta AS INTPA ar 
mhaithe le hearráidí den sórt sin a chosc, a bhrath agus a cheartú ar fud a réimse 
freagrachtaí go léir, chun go bhféadfaí teacht ar chonclúid i dtaobh éifeachtacht na 
seiceálacha sin. Is gné thábhachtach é de ráiteas dearbaithe an Ardstiúrthóra, agus tá 
sé mar fhothú d’fhaisnéis rialtachta maidir le gníomhaíocht sheachtrach a fhoilsítear 
san AMPR. 

32 I gcás staidéar RER 2021, chuir AS INTPA samplamhéid de 48014 idirbheart i
bhfeidhm (díreach comhionann le 2020 agus 2019). Chuir an méid sin ar a chumas rátaí 
earráide ar leithligh a léiriú an athuair le haghaidh caiteachas a fuair maoiniú ó 
bhuiséad ginearálta AE agus le haghaidh caiteachas a fuair maoiniú ó CEF, mar aon leis 
an ráta earráide foriomlán don dá chaiteachas le chéile. Don séú bliain as a chéile, 
mheas an staidéar go raibh an RER foriomlán faoi bhun na tairsí ábharthachta de 2 % a 
shocraigh ag an Coimisiún in 2021: 1.14 %. 

14 Tá luach níos airde ná an t-eatramh samplála ag cuid de na hidirbhearta sa sampla; dá bhrí 
sin, ba é 412 an samplamhéid críochnaitheach. 
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33 Ní luaiteachas dearbhaithe ná iniúchadh atá sa staidéar RER; tá sé bunaithe ar 
mhodheolaíocht agus lámhleabhar RER a chuireann AS INTPA ar fáil. I dtuarascálacha 
bliantúla roimhe seo uainn ar na CEFanna15, thugamar tuairisc cheana ar na 
teorainneacha atá leis na staidéir a d’féadfadh rannchuidiú leis an ngannmheastachán 
RER. 

34 Gné amháin den staidéar RER is ea an leibhéal spleáchais ar obair iniúchóirí eile. 
Tá trí chás a d’fhéadfadh a bheith i gceist: (i) gan aon spleáchas ar obair iniúchóirí eile 
le tástáil shubstainteach iomlán, (ii) spleáchas páirteach ar obair iniúchóirí eile le tástáil 
shubstainteach laghdaithe, (iii) spleáchas iomlán ar obair iniúchóirí eile gan aon tástáil 
bhreise. Tháinig méadú ó 15 % d’idirbhearta in 2020 go 34 % d’idirbhearta in 2021 ar 
an spleáchas iomlán. Seasaimid lenár dtuairim go bhfuil spleáchas chomh fairsing sin ar 
obair iniúchóirí eile contrártha do chuspóir staidéar RER, arb é sin meastachán a 
dhéanamh ar ráta na n-earráidí a d’éalaigh ó sheiceálacha bainistíochta AS INTPA chun 
earráidí den chineál sin a chosc, a bhrath agus a cheartú. 

Athbhreithniú ar AAR 2021 

35 Níl aon fhorchoimeádas san áireamh i ráiteas dearbhaithe an Ardstiúrthóra in 
AAR 2021. Ó 2018 i leith, laghdaigh AS INTPA scóip na bhforchoimeádas (i.e. an sciar 
den chaiteachas atá cumhdaithe acu) go suntasach. Taispeánann Fíor 5 scóip na 
bhforchoimeádas a léiríodh sna AARanna gach bliain ó 2011 go 2021. 

                                                      
15 Féach Tuarascálacha bliantúla 2017, 2018, 2019 agus 2020 maidir leis na CEFanna uainn. 
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Fíor 5 – Forchoimeádais AAR AS INTPA 2011-2021 

Foinse: CIE. 

36 Measaimid go bhfuil an easpa forchoimeádas in AAR 2021 gan údar agus
measaimid go bhfuil sé mar thoradh go páirteach ar theorannuithe an staidéir RER, ós 
rud é go mbaineann ár bhfionnachtana i leith an staidéir sin freisin leis na meastacháin 
ar na méideanna faoi riosca atá bunaithe air sin. Is é meastachán AS INTPA gurb é an 
méid foriomlán faoi riosca ag tráth na híocaíochta ná €79.65 milliún16 (1.41 % de 
chaiteachas 2021) agus gurb é an méid foriomlán faoi riosca ag tráth an chlabhsúir ná 
€66.03 milliún17. As an méid faoi riosca ag tráth na híocaíochta, is é meastachán 
AS INTPA ná go mbeidh €13.62 milliún (24 %) ceartaithe ag na seiceálacha sna blianta 
ina dhiaidh sin (tugtar “acmhainneacht cheartaitheach” ar an méid seo). 

16 Is é seo meastachán coimeádach is fearr an Choimisiúin ar an méid ábhartha caiteachais a 
tabhaíodh i rith na bliana nár chomhlíon forálacha conarthacha agus rialtachta arbh 
infheidhme ag tráth na íocaíochta. 

17 Féach AAR 2021 AS INTPA, lch. 34. 
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37 Tá AS INTPA ag obair chun cáilíocht a shonraí a fheabhsú chun an acmhainn 
ceartaitheach a ríomh. In 2021, lean sé dá oiliúint agus dá ghníomhaíochtaí chun 
feasacht a ardú maidir le gnóthachain agus cáilíocht sonraí cuntasaíochta18. Mar an 
gcéanna le blianta roimhe seo, rinne AS INTPA seiceálacha spriocdhírithe ar orduithe 
gnóthachain chun na neamhréireachtaí a sainaithníodh a cheartú. Rinneamar 
athbhreithniú ar ríomh na hacmhainneachta ceartaithí do 2021. Tar éis 35 % (de réir 
luacha) den phobal iomlán gnóthachan a thástáil, níor shainaithníomar aon earráid inár 
sampla. 

38 Chun tuairisciú airgeadais a dhéanamh níos comhleanúnaí ar fud 
ardstiúrthóireachtaí an Choimisiúin, cruthaíodh “scórchárta airgeadais” in 2020, ina 
bhfuil sé tháscaire19. Cuireadh ceithre tháscaire eile leis an méid sin in 202120. Bhí sé 
cinn as an deich dtáscaire infheidhme maidir leis an CEF agus na cistí iontaobhais in 
2021. Maidir le “ionsú gealltanais foriomlán”, bhain AS INTPA toradh de 99 % amach 
do bhuiséad AE agus 97 % do CEF in 2021, i gcomparáid le 95 % agus 94 % faoi seach in 
2020. Maidir le “híocaíochtaí tráthúla”, bhain AS INTPA 97 % amach do bhuiséad AE 
agus 95 % do CEF in 2021, i gcomparáid le 98 % agus 97 % faoi seach in 2020. 

  

                                                      
18 Oiliúint shonrach d’fhoireann áitiúil thoscaireachtaí an Aontais maidir le treoirlínte i dtaca le 

horduithe gnóthachain a ionchur. 

19 Is éard atá sa scórchárta airgeadais ná tacar de sé tháscaire airgeadais caighdeánacha don 
Choimisiún Eorpach ina iomláine. Is é is cuspóir leis ná gach ardstiúrthóireacht agus seirbhís 
de chuid an Choimisiún a thagarmharcáil. Is iad na táscairí sin: 1) cur chun feidhme 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas, 2) cur chun feidhme na dtuartha do leithreasuithe 
faoi chomhair gealltanas, 3) cur chun feidhme leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí, 
4) cur chun feidhme na dtuartha do leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí, 5) ionsú 
gealltanais foriomlán, 6) íocaíochtaí tráthúla. 

20 Is iad seo a leanas na ceithre tháscaire bhreise: 7) saoradh ó ghealltanais ar bhonn tráthúil, 
8) am cláraithe i gcás sonrasc, 9) cáilíocht na sonraí cuntasaíochta, 10) cáilíocht na sonraí 
bainistíochta. 
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Conclúid agus moltaí 

Conclúid 

39 Maidir le cuntais na CEFanna don bhliain airgeadais dar chríoch an
31 Nollaig 2021, tugann an fhianaise iniúchóireachta fhoriomlán léargas fíorcheart, ar 
gach slí ábhartha, ar a staid airgeadais, ar thorthaí a n-oibríochtaí, ar a sreabha airgid 
agus ar na hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dár críoch an dáta céanna, i 
gcomhréir le forálacha an Rialacháin Airgeadais agus na rialacha cuntasaíochta atá 
glactha ag an oifigeach cuntasaíochta. 

40 Léiríonn an fhianaise iniúchóireachta fhoriomlán an méid seo a leanas maidir leis
an mbliain airgeadais dár críoch an 31 Nollaig 2021: 

(a) ní raibh leibhéal earráide ábharthach ann a rinne difear d’ioncam na CEFanna;

(b) bhí leibhéal earráide ábharthach ann a rinne difear d’idirbhearta íocaíochta CEF
(féach míreanna 19-25). Is é ár meastachán gurb é 4.6 % an leibhéal earráide
bunaithe ar ár dtástáil ar idirbhearta.

Moltaí 

41 Léiríonn Iarscríbhinn III na fionnachtana ar ár n-athbhreithniú leantach ar an dá
mholadh a rinneamar i dTuarascáil bhliantúil 2018 uainn ar na CEFanna, a raibh 
moladh amháin díobh sin curtha chun feidhme21 ag AS INTPA den chuid is mó, agus an 
moladh eile curtha chun feidhme aige go pointe áirithe. 

42 Rinneamar athbhreithniú freisin ar ár moltaí i dTuarascálacha bliantúla 2019 agus
2020 uainn maidir leis na CEFanna, a raibh sé iarrtha againn ina dtaobh sin go ndéanfaí 
gníomhaíocht láithreach nó a raibh sprioc don chur chun feidhme i rith 2021 molta 
againn ina leith (féach Iarscríbhinn III). Maidir le 2019 agus 2020, measaimid go bhfuil 
dhá moladh curtha chun feidhme go pointe áirithe agus go bhfuil moladh amháin nach 
bhfuil curtha chun feidhme go fóill. 

21 Is é is aidhm leis an obair leantach seo ná a fhíorú ar glacadh bearta ceartaitheacha mar 
fhreagairt ar ár moltaí, agus ní chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht a gcur chun 
feidhme. 
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43 Bunaithe ar an athbhreithniú sin agus ar ár bhfionnachtana agus conclúidí do 
2021, molaimid go ndéanfadh an Coimisiún an méid seo a leanas (féach Bosca 2): 

Moladh 1 – Rialuithe a neartú i leith an bhunúis dlí sula 
ndéantar conarthaí a shíniú 

Rialuithe inmheánacha a neartú chun a áirithiú nach sínítear conarthaí gan bunús dlí a 
bheith ann. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Deireadh 2023. 

Moladh 2 – Costais nach bhfuil tabhaithe roimh an íocaíocht nó 
an imréiteach a asbhaint 

Bearta iomchuí a ghlacadh a bhfuil sé mar aidhm leo a áirithiú go ndéantar aon 
ghealltanas nó réamhíocaíocht arna n-éileamh ag tairbhithe mar chostais tabhaithe a 
asbhaint sula ndéantar íocaíochtaí nó imréitigh. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Deireadh 2023. 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn I – Íocaíochta CEF in 2021 de réir na bpríomhréigiún 

Foinse: Cruthaithe ag CIE le ‘Tableau’, léarscáil sa chúlra © Mapbox agus © OpenStreetMap ceadúnaithe 
faoi Creative Commons – Sannadh ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Íocaíochtaí ón gCiste Eorpach Forbraíochta– An Afraic

Tíortha is Tairbhithe
An 10 is airde (milliún euro)

1. An tSomáil 219
2. Poblacht Dhaonlathach an Chongó 109
3. An Tansáin 101
4. Uganda 84
5. An Nígir 81
6. An Mhaláiv 79
7. Mósaimbíc 74
8. An tSúdáin 70
9. An Nigéir 66

10. An Chéinia 65
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Foinse: Cruthaithe ag CIE le ‘Tableau’, léarscáil sa chúlra © Mapbox agus © OpenStreetMap ceadúnaithe 
faoi Creative Commons – Sannadh ShareAlike 2.0 (CC BY-SA). 

Íocaíochtaí ón gCiste Eorpach Forbraíochta – Muir Chairib agus an 
tAigéan Ciúin

Tíortha is Tairbhithe
An 5 is airde (milliún euro)

1. Nua-Ghuine Phapua 29
2. Tíomór Thoir 9
3. Vanuatú 6
4. Fidsí 5
5. Oileáin Marshall 3

Tíortha is Tairbhithe
An 5 is airde (milliún euro)

1. Háítí 47
2. Iamáice 11
3. An Ghuáin 8
4. An Bheilís 7
5. An Phoblacht Dhoiminiceach 6
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Iarscríbhinn II – Stádas chur chun feidhme na bpleananna 
gníomhaíochta 

Plean Gníomhaíochta 2019 

A.1 Na nósanna imeachta agus na coinníollacha conarthacha do 
dheontais a shimpliú agus a shoiléiriú.  Idir lámha 

A.2
Feasacht a choimeád maidir le hearráidí a tharlaíonn go 
minic i mbainistíocht airgeadais agus doiciméid le haghaidh 
cur chun feidhme conarthaí deontais. 


Curtha chun 
feidhme 

B.1
Straitéis a fhorbairt chun úsáid an Mheastacháin do na Cláir 
a laghdú agus roghanna malartacha a chur chun cinn, 
d’fhonn simpliú agus cost-éifeachtacht a thabhairt i gcrích. 


Curtha chun 
feidhme 

C.1

Oibriú i dtreo ToR a úsáid d’Fhíoruithe Caiteachais arna 
nglacadh (Ares (2018) 1722717) in 2017 le haghaidh 
caiteachas a tabhaíodh ag IOnna faoi bhainistíocht indíreach 
a fhíorú. 


Curtha chun 
feidhme 

C.2 Leanúint de chomhar le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta a neartú 
i bhfianaise laghdú inbhuanaithe ar earráidí. 

Curtha chun 
feidhme 

D.1 Comhleanúnachas agus comhréireacht fheidhmiú tascanna 
iniúchóireachta agus fíoraithe a mhéadú. 

Curtha chun 
feidhme 

D.2 Úsáid roghanna simplithe costais a shoiléiriú agus a chur 
chun cinn. 

Curtha chun 
feidhme 

D.3 Maoiniú bunaithe ar thorthaí a shoiléiriú agus a chur chun 
cinn.  Idir lámha 

D.4 Modheolaíocht agus lámhleabhar staidéar RER a fheabhsú 
(gníomhaíocht nua 2019). 

Curtha chun 
feidhme 
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Plean Gníomhaíochta 2020 

A.1 Na nósanna imeachta agus na coinníollacha conarthacha do 
dheontais a shimpliú agus a shoiléiriú.  Idir lámha 

A.2
Feasacht a choimeád maidir le hearráidí a tharlaíonn go 
minic i mbainistíocht airgeadais agus doiciméid le haghaidh 
cur chun feidhme conarthaí deontais. 


Curtha chun 
feidhme 

B.1 Leanúint de chomhar le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta a neartú 
i bhfianaise laghdú inbhuanaithe ar earráidí. 

Curtha chun 
feidhme 

C.1 Maoiniú bunaithe ar thorthaí a shoiléiriú agus a chur chun 
cinn.  Idir lámha 

C.2 Modheolaíocht agus lámhleabhar staidéar RER a fheabhsú 
(gníomhaíocht nua bunaithe ar AP 2019/D4).  

Curtha chun 
feidhme 

C.3 Imréiteach iomarcach an réamh-mhaoinithe a laghdú 
(gníomhaíocht nua).  Idir lámha 

C.4 Meastóireacht a dhéanamh ar úsáid ToR d’Fhíoruithe 
Caiteachais (EV) (gníomhaíocht nua).  

Curtha chun 
feidhme 
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Plean Gníomhaíochta 2021 

A.1 Na nósanna imeachta agus na coinníollacha conarthacha do 
dheontais a shimpliú agus a shoiléiriú.  Idir lámha 

B.1 Leanúint de chomhar le hEagraíochtaí Idirnáisiúnta a neartú 
i bhfianaise laghdú inbhuanaithe ar earráidí. 

Curtha chun 
feidhme 

B.2
Aghaidh a thabhairt ar na barúlacha ard-riosca ó iniúchadh 
IAS ar cholúnmheasúnuithe gníomhaíochtaí seachtracha 
(gníomhaíocht nua). 


Curtha chun 
feidhme 

C.1 Maoiniú bunaithe ar thorthaí a shoiléiriú agus a chur chun 
cinn.  Idir lámha 

C.2 Modheolaíocht agus lámhleabhar staidéar RER a fheabhsú 
(gníomhaíocht nua bunaithe ar AP 2019/D4). 

Curtha chun 
feidhme 

C.3 Aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí a bhaineann le 
himréiteach iomarcach an réamh-mhaoinithe.  Idir lámha 

C.4 Meastóireacht a dhéanamh ar úsáid ToR d’Fhíoruithe 
Caiteachais (EV) 

Curtha chun 
feidhme 

C.5 Faisnéis a chomhroinnt le geallsealbhóirí rialaithe ábhartha 
maidir le hearráidí a tharlaíonn go minic (gníomhaíocht nua).  Idir lámha 

Foinse: Pleananna gníomhaíochta 2019, 2020 agus 2021 de chuid an Choimisiúin Eorpaigh. 
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Iarscríbhinn III – Obair leantach ar mholtaí 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go 
pointe 
áirithe 

2018 

Moladh 1: 

Bearta a dhéanamh chun go láidreofaí an 
oibleagáid atá ar eagraíochtaí idirnáisiúnta aon 
doiciméad nó faisnéis a iarrann CIE, agus atá 
riachtanach chun a chúram a chur i gcrích i 
gcomhréir le CFAE, a chur ar aghaidh chuige. 

X22 

Moladh 2: 

Feabhas a chur ar mhodheolaíocht agus 
lámhleabhar staidéar RER ionas go bhféadfaidís 
treoraíocht níos cuimsithí a thabhairt maidir leis na 
saincheisteanna a shainaithníomar sa tuarascáil seo 
agus, dá réir sin, tacaíocht oiriúnach a chur ar fáil 
do mheasúnú riosca AS DEVCO le haghaidh na 
bhforchoimeádas. 

X 

22 Chuir an Coimisiún dlús leis an gcumarsáid a bhí aige le heagraíochtaí idirnáisiúnta i ndáil le rochtain a bheith againne ar dhoiciméid. Chuir cuid de na 
heagraíochtaí, ar nós Grúpa an Bhainc Dhomhanda (WBG), feabhas ar an gcomhar a bhí acu linn, ach bhí eagraíochtaí eile ann nach ndearna amhlaidh. 
Leanann roinnt eagraíochtaí de chuid na Náisiún Aontaithe, amhail Ciste na Náisiún Aontaithe do Leanaí (UNICEF), an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce 
(IOM) agus Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDP), de rochtain inléite amháin ar a dhoiciméid tacaíochta a chur ar fáil. 
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go 
pointe 
áirithe 

2019 

Moladh 1: 

Feabhas níos mó a chur ar an modheolaíocht agus 
an lámhleabhar a úsáidtear don staidéar RER chun 
aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a 
sainaithníomar sa tuarascáil seo, chun an ráta 
earráide a thuairiscítear sa tuarascáil a dhéanamh 
níos iontaofa. 

Tráthchlár: faoi dheireadh 2021 

  X    

2020 

Moladh 1: 

Bearta a dhéanamh ionas go dtabharfaidh 
eagraíochtaí idirnáisiúnta rochtain iomlán, 
neamhtheoranta agus thráthúil do CIE ar 
dhoiciméid atá riachtanach chun a chúram a chur i 
gcrích i gcomhréir le CFAE, agus ní i bhformáid 
inléite amháin. 

Tráthchlár: faoi dheireadh 2021 

  X23    

                                                      
23 Féach moladh 1 ó 2018. 
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme ina 

iomláine 

Curtha chun feidhme 
Gan a bheith 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan 
dóthain 
fianaise 

Den chuid 
is mó 

Go 
pointe 
áirithe 

Moladh 2: 

Forchoimeádais a eisiúint do gach réimse a 
fhaightear amach go bhfuil ardleibhéal riosca ag 
baint leis, gan beann ar a sciar den chaiteachas 
iomlán agus a thionchar airgeadais. 

Tráthchlár: faoin am a mbeidh AAR 2021 foilsithe. 

X 

Foinse: CIE. 
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Freagraí ón gCoimisiún Eorpach ar an 
tuarascáil bhliantúil ar na 

gníomhaíochtaí a maoiníodh faoin 8ú, 
9ú, 10ú agus 11ú Ciste Eorpach 

Forbraíochta do bhliain airgeadais 2021 
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL BHLIANTÚIL 

CHÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 2021 

‘TUARASCÁIL BHLIANTÚIL AR NA GNÍOMHAÍOCHTAÍ ARNA 

gCISTIÚ LEIS AN 8ú, 9ú, 10ú agus 11ú CHISTE EORPACH 

FORBRAÍOCHTA’ 

RÉAMHRÁ GINEARÁLTA LEIS NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

Cuireann an Coimisiún i dtábhacht go bhfuil cur chun feidhme na gCistí Eorpacha Forbraíochta 
(CEFanna) á ndéanamh i dtimpeallachtaí a bhfuil riosca ag baint leo, atá casta agus atá ag forbairt 
go tapa. Tá an éagsúlacht ina saintréith aige:  

- i dtéarmaí scaipeadh geografach, lena gcumhdaítear go leor toscaireachtaí ar fud an
domhain;

- i dtéarmaí eintitis cur chun feidhme agus tíortha comhpháirtíochta lena n-acmhainneachtaí
éagsúla bainistíochta agus rialaithe, ó eagraíochtaí neamhrialtasacha beaga áitiúla go
hEagraíochtaí Idirnáisiúnta;

- i dtéarmaí modhanna seachadta cúnaimh, lena n-áirítear tionscadail thraidisiúnta, tacaíocht
bhuiséadach, cláir thacaíochta maidir le beartais earnála, ranníocaíochtaí le hionstraimí
domhanda, cumasc, ráthaíochtaí buiséadacha, agus eile.

Ina theannta sin, in 2021, rinneadh cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí arna gcistiú ag CEF fad is 
a bhítí ag dul i ngleic leis na dúshláin a bhaineann le paindéim COVID-19 agus na n-athruithe tapa 
polaitiúla a tharla i roinnt dár dtíortha comhpháirtíochta. 

Measann an Coimisiún, sa chomhthéacs dúshlánach sin, nach dócha go mbeidh cás gan earráid 
ann. Mar sin féin, déanann an Coimisiún gach beart is gá chun cur chun feidhme iomlán agus 
éifeachtúil CEF a áirithiú i gcomhréir leis an gcreat dlíthiúil agus airgeadais atá ann cheana. 
Leanann an Coimisiún dá nósanna imeachta a oiriúnú agus a bheachtú chun an riosca maidir le 
hearráidí a laghdú a thuilleadh, agus torthaí an ráitis dearbhaithe ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa á 
gcur san áireamh. Áirítear sa phlean gníomhaíochta a ghlacann AS INTPA, i measc nithe eile, 
gníomhaíochtaí lena ndírítear ar earráidí a laghdú amhail nósanna imeachta a shimpliú, treoir, 
oiliúint agus feachtais lena n-ardaítear feasacht. Chun aghaidh a thabhairt ar mholtaí 2021 CIE 
maidir le CEF, déanfaidh an Coimisiún gníomhaíochtaí breise chun a chóras rialaithe inmheánaigh a 
neartú de réir mar a mheastar é a bheith iomchuí agus cost-éifeachtúlacht á cur san áireamh 
freisin. 

RIALTACHT NA nIDIRBHEART 

Bosca 2 – Samplaí d’earráidí 

Easpa bunús dlí a mbeidh caiteachas neamh-incháilithe ina thoradh uirthi 

Maidir leis an gcineál earráide a tharla nuair a bronnadh an conradh deontais le heagraíocht 

idirnáisiúnta sa Nígir, déanfaidh an Coimisiún bearta maolaitheacha iomchuí. Mar sin féin, cuireann 
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an Coimisiún in iúl gur rannchuidigh an tionscadal seo go mór le feabhas a chur ar cháilíocht na 

bainistíochta airgeadais phoiblí.  Chinntigh sé aisghabháil cistí ag údaráis phoiblí, ach chuir sé 

teorainn freisin le cur isteach ar fheidhmiú seirbhísí poiblí. 

Easpa doiciméid tacaíochta riachtanacha 

A mhéid a bhaineann le costais tuarastail an fhostaí a leithdháiltear ar thionscadal eile, cuireann an 

Coimisiún in iúl nach rabhthas in ann na costais neamh-incháilithe sin a bhrath ó na doiciméid ar 

ceanglaíodh ar an Eagraíocht Idirnáisiúnta iad a chur ar fáil maidir leis an íocaíocht a scaoileadh i 

gcomhréir leis an gcomhaontú sínithe. Ba cheart a chur i dtábhacht gur tionscadal é seo a cuireadh 

chun feidhme go han-rathúil agus a bhí ina cheannródaí i gcur chun cinn agus forbairt shlabhra 

luacha na foraoiseachta tráchtála in Uganda agus a léirigh rannpháirtíocht dhíreach chun 

infheistíocht san earnáil phríobháideach a spreagadh. 

Cuid den chaiteachas nár tabhaíodh a bhfuil costais neamh-incháilithe a mhuirearaítear 

ar an tionscadal ina dtoradh uirthi 

Maidir leis na méideanna a gealladh ach a dearbhaíodh mar chaiteachas arna thabhú, cuireann an 

Coimisiún in iúl, ós rud é nach gcinnfear an méid incháilithe deiridh go dtí go bhfaighfear an 

tuarascáil deiridh a d’eisigh an tairbhí, go measann an Coimisiún gur earráid shealadach í an 

earráid. Leanfar de na méideanna a gealladh a chaitheamh go dtí deireadh chur chun feidhme an 

tionscadail. 

Tá an Coimisiún ag cur leis an bhfeasacht agus leis na rialuithe chun cosc a chur ar an tsaincheist 

maidir le himréiteach iomarcach agus iarrann sé tuairisciú níos soiléire ó na heintitis lena 

mbaineann. 

Mainneachtain thromchúiseach chun rialacha soláthair phoiblí a urramú: cinntí gan údar 

maith ón oifigeach údarúcháin náisiúnta 

Maidir leis an gcinneadh i ndáil leis an gcinneadh i leith soláthair phoiblí a rinne an t-oifigeach 

náisiúnta údarúcháin, cuireann an Coimisiún i dtábhacht, d’ainneoin na ndeacrachtaí a bhí ann le 

linn na céime soláthair, gur seachadadh an tseirbhís a iarradh go rathúil. Eagraíodh an seisiún aisig 

le rannpháirtíocht na nAireachtaí Iompair agus Gnóthaí Eachtracha agus formhuiníodh na moltaí a 

cuireadh ar fáil mar mholtaí an-úsáideach chun feabhas a chur ar bhainistiú cothabhála bóithre i 

Mailí. 

22. Oibríonn an Coimisiún i dtríú tíortha i gcomhthéacsanna casta polaitiúla agus teicniúla, ag

obair i gcomhar le go leor comhpháirtithe amhail Tíortha Comhpháirtíochta, Eagraíochtaí
Idirnáisiúnta nó Gníomhaireachtaí de chuid na mBallstát. Cé go ndéantar pleananna gníomhaíochta
a reáchtáil go rialta chun rátaí earráide a choinneáil chomh híseal agus is féidir, measann an
Coimisiún nach dócha go dtarlóidh cás gan earráid sa chomhthéacs sin.

23. Tugann an Coimisiún dá aire gurb é an t-imréiteach iomarcach (deich gcás) ba chúis le

formhór na n-earráidí inchainníochtúla a d’fhéadfaí a sheachaint agus go bhfuil roinnt beart fós ar
bun chun earráidí den chineál sin a sheachaint. Maidir leis na hocht gcás d'earráidí neamh-
inchainníochtúla, níor aontaigh an Coimisiún le dhá chás díobh agus bhí ceithre chás eile ag tagairt
don chonradh céanna a sampláladh ceithre huaire le haghaidh idirbhearta éagsúla ach leis an
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earráid aonair chéanna maidir le ráthaíocht um fheidhmíocht. Tugann an Coimisiún dá aire nach gá 
gurb ionann earráid in idirbheart agus méid a íocadh go míchuí nach mór a aisghabháil. 

24. Rinne an Coimisiún an mheastóireacht ar théarmaí tagartha na bhfíoruithe caiteachais a bhí i

bhfeidhm ó bhí 2018 ann a thabhairt chun críche in 2022. Ba é an chonclúid a bhí ann go bhfuil
siad éifeachtach ó thaobh obair leantach a dhéanamh ar chaiteachas neamh-incháilithe (áirítear
iarscríbhinn ina bhfuil liosta na n-idirbheart agus na n-earráidí i dteimpléad na tuarascála maidir le
fíorú caiteachais).

25. I mí Meán Fómhair 2021 agus mí na Bealtaine 2022, rinne an Coimisiún athbhreithniú ar

théarmaí tagartha na bhfíoruithe caiteachais. Tá an Coimisiún ag dréim leis an anailís a leathnú a
thuilleadh agus aghaidh a thabhairt ar ghnéithe eile amhail sampláil agus comhtháthú a
dhéanamh ar na ceachtanna a foghlaimíodh agus ar fhreagairtí do shuirbhé a rinneadh i mí
Feabhra 2022 ó úsáideoirí an Chreat-Chonartha Iniúchóireachta.

27. Tá an Coimisiún ar an eolas faoi chásanna rochtana ar dhoiciméid i bhformáid inléite amháin

arna sainaithint ag CIE agus leanann an Coimisiún d’aird Eagraíochtaí Idirnáisiúnta na Náisiún
Aontaithe lena mbaineann a tharraingt ar an ngá atá ann an fhaisnéis riachtanach a chur ar fáil do
na hiniúchóirí.

Tá an Coimisiún ag obair go dlúth leis na hEagraíochtaí Idirnáisiúnta lena mbaineann agus le CIE 
chun teacht ar réitigh inghlactha ar an tsaincheist maidir le rochtain ar dhoiciméid. 

Go sonrach, nuair a tarraingíodh aird an Choimisiúin ar na cásanna sin a bhaineann le trí Eagraíocht 
de chuid na Náisiún Aontaithe, d’fhreagair an Coimisiún go tapa agus d’fheabhsaigh sé an t-idirphlé 
leis na hEagraíochtaí de chuid na Náisiún Aontaithe lena mbaineann chun obair leanúnach na Cúirte 
a éascú. 

TUARASCÁLACHA BLIANTÚLA AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ 

28. Foráiltear i mbuantreoracha an Choimisiúin nach mór forchoimeádas a eisiúint nuair atá an

ráta earráidí iarmharacha os cionn na tairsí ábharthachta 2 %.

Ina theannta sin, foráiltear leis an riail de minimis a tugadh isteach le Tuarascálacha Bliantúla 
2019 ar Ghníomhaíochtaí go meastar nach bhfuil forchoimeádais fhéideartha substaintiúil le 
haghaidh gníomhaíochtaí ar lú iad ná 5 % d’íocaíochtaí iomlána na hArd-Stiúrthóireachta agus a 
bhfuil tionchar airgeadais níos lú ná EUR 5 mhilliún acu. Leis sin, cumasaítear don Choimisiúin 
tuairisciú a dhéanamh ar na saincheisteanna lena ndéantar difear do bhainistiú chistí an Aontais, 
agus orthu sin amháin. Áirithítear trédhearcacht iomlán go fóill maidir le tuairisciú bainistíochta: 
luaitear gach cás a gcuirtear an riail i bhfeidhm ina leith go cuí sa tuarascáil bhliantúil ar 
ghníomhaíochtaí agus tá dlúthleanúint á déanamh orthu.  

Ba é an toradh a bhí ar an riail de minimis le haghaidh 2019 agus 2020 nach raibh forchoimeádais 
ann, agus, i gcás 2021, bhí gach ráta earráidí iarmharacha faoi bhun na tairsí ábharthachta 2 %. 

Staidéar 2021 ar an Ráta Earráidí Iarmharacha 

31. Aontaíonn an Coimisiún gur gné thábhachtach an staidéar maidir le ráta earráidí iarmharacha

atá ina bhuntaca le dearbhú an Ard-Stiúrthóra ach nach é an t-aon fhoinse dearbhaithe é. Tá creat
rialaithe inmheánaigh cuimsitheach agus straitéis rialaithe inmheánaigh chuimsitheach ag AS
INTPA lena gcumhdaítear an timthriall cur chun feidhme iomlán. Tá gach gné den chreat rialaithe
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ina bloc tógála maidir lena dhearbhú a thuairiscítear ina thuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí. 
Is é an dara ceann an bonn leis an bhfaisnéis rialtachta sa tuarascáil bhliantúil ar bhainistíocht 
agus ar fheidhmíocht. 

32. Chomh maith leis an ráta earráidí iarmharacha foriomlán, déantar meastachán sa staidéar

freisin maidir leis an ráta earráide don dá shruth chistiúcháin, CEF agus Buiséad an Aontais, agus
taispeántar an riosca i bpictiúr difreáilte (féach leathanach tábla 34 agus Iarscríbhinn 9 a
ghabhann le Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí 2021 AS INTPA lena léirítear an riosca go
n-íocfaidh an Córas Rialaithe Ábhartha é).

33. Ní dhéanann an Coimisiún staidéar maidir leis an ráta earráidí iarmharacha a shainthréithiú

mar dhearbhú iontaofachta nó mar iniúchadh. Tá cuspóir sonrach leis agus tá sé bunaithe ar
mhodheolaíocht ar leith.

Nochtar é sin i dTuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí AS INTPA, ina gcuirtear faisnéis 
bainistíochta iomlán i láthair ar bhealach atá fíor agus cothrom.  Measann an Coimisiún nach bhfuil 
an staidéar faoi réir teorainneacha a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le gannmheas earráidí. 

34. Rinneadh foráil i modheolaíocht an ráta earráidí iarmharacha i gcónaí maidir le húsáid an

spleáchais sa tóir ar staidéar maidir le ráta earráidí iarmharacha. Ualach riaracháin mór
neamhriachtanach ar thairbhithe a bheadh i gceist le hathfheidhmiú iomlán fíoraithe iniúchóra
amhail Cúirt Iniúchóirí na hEorpa nó creatchonraitheoir agus rachadh sé i gcoinne phrionsabal na
hiniúchóireachta aonair. Ní féidir an méid spleáchais a réamhshainiú roimh ré, ós rud é go
mbraitheann sé ar líon na gcásanna ina bhfuil spleáchas indéanta agus iomchuí. Aontaíonn an
Coimisiún, áfach, nár cheart, i bprionsabal, go mbeadh leibhéal an spleáchais i bhfad níos mó ná na
meáin stairiúla, ach amháin má tá údar sonrach leis sin.

Athbhreithniú ar ráta earráidí iarmharacha 2021 

35. Féach na freagraí ón gCoimisiún ar mhíreanna 28 agus 31.

36. Measann an Coimisiún go bhfuil údar maith le héagmais forchoimeádais i gcomhréir le

buantreoracha an Choimisiúin maidir le forchoimeádais a eisiúint. Is toradh é ar an measúnú
cuimsitheach ar na bloic tógála éagsúla a thacaíonn le dearbhú dhearbhú an Ard-Stiúrthóra a
rinneadh sa Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaíochtaí.

Measann an Coimisiún nach bhfuil an staidéar maidir le ráta earráidí iarmharacha faoi réir 
teorainneacha a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le gannmheas earráidí. 

CONCLÚID AGUS MOLTAÍ 

Conclúidí 

40. b) Aithníonn an Coimisiún go bhfuil roinnt earráidí sna hidirbhearta agus tá sé ag obair go

leanúnach ar bhearta coisctheacha agus ceartaitheacha chun aghaidh a thabhairt orthu.

Tugann an Coimisiún dá aire nach gá gurb ionann earráid in idirbheart agus méid a íocadh go 
míchuí is gá a aisghabháil. 
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Moltaí 

Moladh 1 – Rialuithe maidir le bunúis dlí a neartú sula síneofar conarthaí 

Glacann an Coimisiún leis an moladh.  

Moladh 2 – Costais nach dtabhaítear roimh íocaíocht nó imréiteach a asbhaint 

Glacann an Coimisiún leis an moladh agus measann sé go bhfuil sé curtha chun feidhme go 
páirteach. Tar éis moladh ó CIE roimhe seo, rinne an Coimisiún bearta amhail treoirlínte a eisiúint, 
seicliosta breise a thabhairt isteach, feasacht a ardú, agus leanann sé de bheith ag obair i dtreo 
imréiteach iomarcach a chosc. 
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gCúirt Iniúchóirí orthu sin, moltar duit a mbeartais phríobháideachais agus chóipchirt a 
léamh go cúramach. 

Úsáid Lógó CIE 

Ní fhéadtar lógó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa a úsáid gan toiliú a fháil ó Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa roimh ré. 
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