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ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN (I‑ IX) 

Freagraí ón gCoimisiún:  

I. Fíoraíonn Eurostat na sonraí Ollioncam Náisiúnta (OIN) agus na foinsí agus na modhanna a 

úsáideann na Ballstáit chun iad a ríomh i dtimthriallta ilbhliantúla agus ar bhonn bliantúil freisin. Is 
é an cuspóir chun a áirithiú go bhfuil na sonraí OIN iontaofa, uileghabhálach agus inchomparáide ar 
fud na mBallstát. Tharla an timthriall fíorúcháin deiridh, atá faoi réir an iniúchta CIE seo, sna 
blianta 2016‑2019. Tá an fíorú bunaithe ar mhúnla arna bhunú ag an gCoimisiún (Eurostat) i 
ndlúthchomhar le saineolaithe ó institiúidí náisiúnta staidrimh sna Ballstáit (INSanna). Faigheann 
Eurostat cúnamh lena fhíorú ón nGrúpa Saineolaithe OIN (GNIG), a thugann saineolaithe Eurostat 
agus INSanna le chéile. Tá an próiseas fíoraithe ar fad faoi réir athbhreithniú piaraí ag comhaltaí 
den GNIG. Gach bliain eisíonn GNIG tuairim maidir le hoiriúnacht na sonraí OIN, a úsáideann 
Ard‑Stiúrthóireacht an Bhuiséid ansin chun críche ranníocaíochtaí na mBallstát le buiséad an 
Aontais faoi acmhainn dhílis OIN. 

III. Cuimsíonn timthriall fíorúcháin Eurostat anailís chríochnúil ar Fhardail foinsí agus modhanna 

OIN na mBallstát agus anailís mhionsonraithe ar na sonraí OIN arna dtuairisciú ag na Ballstáit, rud 
a bhféadfadh pointí gníomhaíochta nó forchoimeádais a bheith mar thoradh orthu chun 
inchomparáideacht, iontaofacht agus uileghabhálacht na sonraí sin a áirithiú. Cuirtear torthaí na 
hoibre fíoraithe sin san áireamh chun críoch buiséadach. Cé go bhfuil Eurostat, in éineacht leis na 
Ballstáit, tar éis fad an timthrialla fhíoraithe OIN a laghdú cheana féin, teastaíonn am 
leordhóthanach leis an obair seo chun nach gcuirfear a raon feidhme agus a cháilíocht i mbaol. 

VI. Fáiltíonn an Coimisiún roimh chonclúidí CIE go raibh an próiseas fíoraithe éifeachtach. Díríodh 

ar na saincheisteanna ardriosca a aithníodh trí chomparáidí trastíre agus trí fhorchoimeádais 
thrasnacha a leagan síos. Rinne Eurostat gach ceann de na 16 chomparáid trastíre go tráthúil le 
linn thimthriall 2016‑2019, agus measann an Coimisiún gur mór‑éacht é sin. Socraíodh na cúig 
fhorchoimeádas thrasnacha ag deireadh an timthrialla, i gcomhthráth leis na forchoimeádais a 
bhaineann go sonrach le hidirbhearta. I bhfianaise an méid thuas, is é dearcadh an Choimisiúin gur 
díríodh go foriomlán ar na saincheisteanna ardriosca a aithníodh le linn thimthriall fíoraithe 
OIN 2016‑2019 go tráthúil. 

VII. Léirigh an obair ar shaincheisteanna trasnacha ardriosca torthaí an chleachtaidh tosaíochta 

ábhartha a rinne Eurostat. Mar thoradh air sin, fágadh dhá shaincheist a raibh tionchar féideartha 
níos ísle acu agus cúngaíodh raon feidhme na hanailíse do thrí shaincheist eile. Measadh go raibh 
an leibhéal ard grinnscrúdaithe céanna tuillte ag na saincheisteanna eile. Tuairiscíodh torthaí agus 
iarmhairtí an chleachtaidh tosaíochta chuig an gCoiste OIN agus d'fhormheas an Coiste sin iad. 

Measann an Coimisiún gur áirithigh na tionscnaimh go léir a thuairiscigh CIE i mír 69, mar aon leis 
an obair a rinne na Ballstáit faoi chuimsiú an fhorchoimeádais OIN maidir le domhandú, freagairt 
leordhóthanach ar an tsaincheist sin. 

VIII. Fáiltíonn Eurostat roimh admháil ó CIE gur tugadh an timthriall fíoraithe OIN chun críche go 

tráthúil agus gur cuireadh faisnéis thráthúil ar fáil do na Ballstáit maidir leis na coigeartuithe ar a 
gcuid ranníocaíochtaí de thoradh an fhíoraithe sin. Socraíodh raon feidhme sheiceálacha Eurostat 
leis an tsamhail fíoraithe OIN a dearadh i ndlúthchomhar leis an gCoiste OIN agus a d’fhormheas 
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an Coiste sin. I dtimthriall OIN 2016‑2019, bhí gá le grinnscrúdú feabhsaithe mar gheall ar chur 
chun feidhme an chaighdeáin cuntasaíochta náisiúnta nua, CCE 2010.  

Maidir leis na forchoimeádais atá i bhfeidhm tar éis don timthriall fíorúcháin a bheith críochnaithe, 
tugann an Coimisiún dá aire gur gnáthghné den phróiseas fíoraithe OIN é sin. 

Admhaíonn an Coimisiún go bhfuil teorainneacha ag baint le cur i bhfeidhm na tairsí ábharthachta i 
bhfíorú OIN, mar go minic ní fios cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na heasnaimh a 
sainaithníodh ar OIN tráth a sainaitheanta. 

IX. Glacann an Coimisiún leis na moltaí go léir ach amháin fo‑mholadh 2b a nglacann sé go 

páirteach leis.  

RÉAMHRÁ (Míreanna 1‑26) 

Gan aon fhreagra ón gCoimisiún.  

RAON FEIDHME AGUS CUR CHUIGE AN INIÚCHTA 
(Míreanna 27‑35)  

Gan aon fhreagra ón gCoimisiún.  

BARÚLACHA (Míreanna 36‑104) 

Freagraí ón gCoimisiún: 

39. Fáiltíonn an Coimisiún roimh aitheantas CIE don tsamhail measúnaithe riosca OIN agus dá ról 

maidir le sainaithint leordhóthanach na saincheisteanna ardriosca go léir. Ba cheart a thabhairt faoi 
deara, seachas na hiarmhairtí a bhaineann le fíorú díreach, go raibh iarmhairtí breise ag Ballstáit a 
shannadh do thrí chatagóir riosca faoi chuimsiú na samhla measúnaithe riosca ar struchtúrú an 
timthrialla fíorúcháin OIN. Áiríodh leo sin ord/ord tosaíochta maidir le fíorú na dtíortha aonair, a 
raon feidhme, chomh maith le híoslíon cuairteanna faisnéise OIN in aghaidh na tíre. 

44. D’úsáid Eurostat faisnéis a bailíodh trína fhíoruithe tosaigh chun an leibhéal riosca a 

athmheasúnú agus chun tionchar féideartha na 18 saincheist thrasnacha a sainaithníodh in 2016 a 
mheas. Measann an Coimisiún gur fianaise thábhachtach maidir le hord tosaíochta é an 
t‑athmheasúnú ar an leibhéal riosca a rinneadh in 2017, agus ina dhiaidh sin tugadh níos lú airde 
ar na saincheisteanna trasnacha ba lú riosca san fhíorú ina dhiaidh sin. Measadh go raibh an 
leibhéal ard grinnscrúdaithe céanna tuillte ag na saincheisteanna a bhí fágtha, rud a rannchuidigh 
go dearfach, i dtuairim an Choimisiúin, le hoiriúnacht na sonraí OIN a dhearbhú chun críocha 
acmhainní dílse. 
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45. Iarmhairt thábhachtach a bhí ag an gcleachtadh tosaíochta ar na saincheisteanna trasnacha 

ardriosca ab ea an deimhniú gur cheart go deimhin go ndéanfaí obair leantach ar thromlach mór 
na saincheisteanna a sainaithníodh ar dtús le haghaidh comparáidí trastíre trí sheiceálacha 
mionsonraithe ar fud na dtíortha.  Chuir Eurostat na comparáidí trastíre ar fad i gcrích go tráthúil le 
linn an timthrialla, as ar eascair feabhsuithe ina dhiaidh sin sna réimsí sin trí phointí gníomhaíochta 
agus/nó forchoimeádais a réitigh na Ballstáit.   

Freagra coiteann le 46 agus 47: Tugann an Coimisiún dá aire nár chuir anailís 

CIE ar na pointí gníomhaíochta ‘A’ san áireamh ach an tionchar ó na pointí gníomhaíochta ar thug 
na Ballstáit aghaidh go sásúil orthu. Níor chuir sé san áireamh tionchar na bhforchoimeádas a 
cuireadh i bhfeidhm nuair nár tugadh aghaidh go sásúil ar na pointí gníomhaíochta, toisc nach raibh 
an fhaisnéis sin ar fáil tráth an iniúchta. Tá sé sochreidte glacadh leis go mbeidh an tionchar ó na 
forchoimeádais faoi seach níos airde ná mar a bheidh do na pointí gníomhaíochta. 

Tugann an Coimisiún dá aire gurb ionann na Ballstáit roghnaithe agus an ceathrú cuid de na pointí 
gníomhaíochta a eascraíonn as comparáidí trastíre. 

48. Tar éis chleachtadh tosaíochta 2017 maidir le saincheisteanna trasnacha, bhí an measúnú 

riosca iomlán faoi réir athbhreithniú eile in 2018, i gcomhréir leis an gcur chuige a comhaontaíodh 
sa Choiste OIN. I gcás gach Ballstáit rinneadh na scóir le haghaidh chritéir aonair a thabhairt 
cothrom le dáta, i gcás inarbh iomchuí, de réir mar a cuireadh faisnéis nua ar fáil. Ní raibh aon ghá 
le hathruithe ar an liosta saincheisteanna trasnacha ná go dtabharfaí tosaíocht bhreise dóibh mar 
thoradh ar an nuashonrú sin. 

50. Maidir le seiceálacha a phleanáil agus a chur in ord tosaíochta, is é an leibhéal riosca a 

chinneann tús an fhíoraithe (agus ord na seiceálacha a dhéanann na hoifigigh tíre aonair). Ina 
theannta sin, beartaíodh ón tús go bhféadfaí babhtaí comhleanúnacha de chuairteanna ar thíortha 
(i gcás inarbh iomchuí) a dhéanamh go dtí mí na Nollag 2019 (doiciméad GNIC/332 ‘Verifying GNI 
for own resource purposes ‑  outline of the control approach’ [‘OIN a fhíorú chun críocha acmhainní 
dílse ‑  breac‑chuntas ar an gcur chuige rialaithe’]), a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar uainiú pointí 
gníomhaíochta a chur i bhfeidhm do thíortha atá faoi réir roinnt cuairteanna. 

51. Tugann an Coimisiún dá aire go bhfuil an anailís seo bunaithe ar uainiú pointí gníomhaíochta 

a leagan síos agus nach gcuirtear san áireamh na céimeanna roimhe seo, amhail an Ceistneoir 
Measúnaithe Fardail OIN a líonadh isteach, foirmliú na gceisteanna agus measúnú tosaigh ar na 
freagraí ó na Ballstáit, eagrú na gcuairteanna faisnéise etc. Féadfaidh na céimeanna eile sin 
fianaise bhreise a thabhairt go bhfuil ord tosaíochta á bheartú ag Eurostat maidir le seiceálacha ar 
thíortha ardriosca. 

53. Bhí ord tosaíochta na seiceálacha tíre ag Eurostat bunaithe ar thorthaí na samhla 

measúnaithe riosca agus ar dhoiciméid chreata ábhartha eile. Go foriomlán, thug na hoifigigh thíre 
tosaíocht dá gcuid seiceálacha (lena n‑áirítear cuairteanna faisnéise OIN a eagrú) de réir leibhéil 
riosca na dtíortha ina bpunann. 

Thairis sin, léiríonn an treocht laghdaithe maidir le pointí gníomhaíochta a chur i bhfeidhm go 
ndearna Eurostat a dhícheall pointí gníomhaíochta a chur i bhfeidhm chomh luath agus ab fhéidir 
sa phróiseas. 

56. Roghnaíodh comhpháirteanna OIN le haghaidh fíorú díreach i gcomhréir leis na doiciméid 

chreata faoi seach, eadhon doiciméad GNIC/333 ‘Risk assessment model for verification of GNI for 
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own resource purposes’ [‘An tsamhail measúnaithe riosca chun OIN a fhíorú chun críocha acmhainní 
dílse’] agus an doiciméad GNIC/334 lena soláthraítear Treoirlínte le haghaidh fíorú díreach. 

Ní chuireann torthaí an dara cuid den mheasúnú riosca oibleagáid ar an oifigeach tíre na réimsí leis 
na scóir is airde a roghnú le haghaidh fíorú díreach. Uirlis is ea measúnú riosca (an dara cuid) a 
éascaíonn an rogha ‑  is é an toradh a bhíonn ar chomhthiomsú rogha a dhéanamh as ‑  ach ní 
chinntear an rogha sin leis sa deireadh thiar. Bhí roghnú gach réimse fíoraithe dhírigh bunaithe ar 
an measúnú riosca a bhí i bhfeidhm, ar mhachnamh cáilíochtúil an oifigigh thíre agus ar 
chomhairliúchán le ceannaire foirne na foirne OIN. 

58. Comhaontaíodh gach pointe gníomhaíochta idir Eurostat agus an Ballstát lena mbaineann. 

Áiríodh leis an gcomhaontú sin sprioc‑am le hurramú arb é atá ann de facto ná ord tosaíochta a 
thabhairt don obair, agus roinnt fachtóirí á gcur san áireamh, amhail infhaighteacht foinsí 
staidrimh, castacht na saincheisteanna atá i gceist, athbhreithnithe, amchláir, ualach agus ualach 
oibre, etc.  

59. Measann an Coimisiún go bhfuil na Ballstáit i riocht maith chun castacht agus tionchar 

féideartha na bpointí gníomhaíochta a mheas agus chun an obair orthu a phleanáil agus a chur in 
ord tosaíochta dá réir sin i gcás inar gá, i gcomhaontú le Eurostat. Leanadh an cleachtas seo ar 
feadh an timthrialla fíoraithe. 

62. Fáiltíonn an Coimisiún roimh bhuíochas na mBallstát as cáilíocht an chomhair agus as an 

treoraíocht a chuirtear ar fáil sa phróiseas fíoraithe OIN. 

63. Is ábhair an‑chasta iad an dá shaincheist a bhaineann le corrlaigh ar shócmhainní airgeadais 

trádála agus le láimhseáil na liúntas laethúil dá raibh am ag teastáil ó na saineolaithe lena 
mbaineann (saineolaithe BCE le haghaidh corrlaigh ar thrádáil sócmhainní airgeadais agus 
saineolaithe Eurostat chun déileáil le liúntais laethúla faoi seach) chun treoirlínte soiléire 
oibríochtúla a fhorbairt a theastaíonn ó na tíortha chun aghaidh a thabhairt ar na forchoimeádais. 

Tugann an Coimisiún dá aire moltaí roinnt INSanna ach tá sé den tuairim go bhfuil an treoraíocht 
ábhartha, e.g. i bhfoirm mholtaí GNIC/GNIG, curtha ar fáil cheana féin mar chuid den phróiseas 
fíoraithe OIN agus trí bhealaí ábhartha. 

66. Tá Eurostat tar éis dul i ngleic le saincheisteanna a bhaineann leis an domhandú le blianta 

fada ó thaobh staitisticí gnó de (e.g. díriú ar neamhshiméadrachtaí i sreafaí trádála agus nascadh 
micreashonraí), rud a rannchuidigh le feabhsú an bhonneagair bhunúsaigh chun domhandú a 
thomhas laistigh de na cuntais náisiúnta. Tháinig na mórthionchair OIN ó athruithe tobanna agus 
móra ar mhúnlaí gnó na FINanna tar éis athruithe rialála/cánach an Aontais i lár na 2010í, áfach, a 
raibh tionchar acu ar roinnt Ballstát go háirithe, amhail athlonnú clár chomhardaithe iomlán mar a 
léirigh an cás Éireannach a tuairiscíodh i mír 68 de chuid CIE. 

67. Tháinig forbairt mhall ar mhúnlaí gnó FIN san Aontas le blianta fada anuas go dtí gur tháinig 

roinnt athruithe móra ar roinnt FINanna móra sa tréimhse 2014 i leith. Go háirithe, mar gheall ar 
dhíothú roinnt socruithe íoslaghdaithe cánach, agus athruithe ar réimeas CBL an Aontais, tháinig 
athruithe tapa ar mhúnlaí gnó roinnt FINanna. 

70. Pléadh cur i bhfeidhm an fhorchoimeádais maidir le domhandú leis na Ballstáit ag cruinnithe 

an tSainghrúpa OIN. Le linn na bpléití sin, cuireadh an bhliain 2016 chun cinn mar bhliain tagartha 
tosaigh fhéideartha. Chuir roinnt Ballstát i gcoinne an réitigh sin, ag áitiú go raibh sé rófhada siar 
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san am atá thart agus ag cur i dtábhacht a dhodhéanta atá sé, ar bhonn praiticiúil, an fhaisnéis 
bhreise riachtanach do 2016 a fháil ó FINanna, i bhfianaise a dtaithí ón scéim phíolótach OIN. Agus 
an staid sin á cur san áireamh, mar aon le fianaise ábhartha ón scéim phíolótach FIN OIN, na 
fadhbanna a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le cumhdach agus iontaofacht agus an t‑ualach ar 
FINanna agus INSanna, chinn an Coimisiún ar 2018 mar bhliain tagartha tosaigh. 

71. Measann an Coimisiún go bhfuil uainiú an fhorchoimeádais maidir le domhandú, i.e. na 

blianta 2018 i leith, iomchuí. Athdhearbhaíonn seirbhísí an Choimisiúin go bhfuil an cur chuige agus 
an t‑uainiú a pléadh go críochnúil ag cruinnithe tiomnaithe leis na INSanna fónta agus 
comhréireach ina dtuairim féin, go bhfuil siad bunaithe ar na rioscaí a ndearnadh measúnú orthu 
agus go bhfuil siad i gcomhsheasmhacht iomlán leis an dearbhú a bailíodh cheana féin. Níor ghlac 
an Coimisiún leis an gcuid ghaolmhar de mholadh CIE i dtuarascáil an Ráitis Dearbhaithe 2020 
agus coinníonn sé a sheasamh ina leith sin. 

72. Rinneadh measúnú ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag saincheist thrasnach an 

domhandaithe ar OIN i gcomhthéacs na hanailíse riosca ar shaincheisteanna trasnacha d’fhonn 
tosaíocht a thabhairt don obair ar na saincheisteanna sin (agus dá bharr sin, tugadh ardtosaíocht 
don obair ar dhomhandú). Ba é an príomhfhachtóir a cuireadh san áireamh ag an am sin ná méid 
fheiniméan an domhandaithe, toisc nach raibh aon fhianaise ar fáil ó anailísí tiomnaithe ar 
shaobhadh féideartha ar bhreisluach agus OIN mar gheall ar láimhseáil easnamhach fhéideartha 
an domhandaithe sna cuntais náisiúnta.  

Nuair a leagadh an forchoimeádas trasnach síos, bhí an fhianaise sin ar fáil áfach agus cuireadh 
san áireamh í. De réir thorthaí ‘Tuarascáil ar Scéim Phíolótach FIN OIN’ (Samhain 2019), níor 
sainaithníodh aon fhianaise ar shaobhadh mór ar bhreisluach ó ghrinnscrúdú na FINanna (ba í 
2016 an bhliain ar ar bunaíodh an cur chuige a leanadh sna scéimeanna píolótacha FIN). 

73. Ní gá go n‑eascródh saobhadh ar OIN trí bhíthin “tionchar suntasach ar chuntais náisiúnta” an 

domhandaithe a dtabharfar aghaidh air trí fhorchoimeádas. 

Ón obair atá déanta go dtí seo, e.g. laistigh de Scéim Phíolótach FIN OIN, níl aon fhianaise ann go 
bhfuil saobhadh mór ar OIN mar gheall ar láimhseáil easnamhach a d’fhéadfadh a bheith ann ar 
na saincheisteanna sin sna cuntais náisiúnta.  

Ba chóir a thabhairt faoi deara gur caitheadh i gceart le “cás na hÉireann” féin de réir na treorach 
coincheapúla (rud a chiallaíonn go ndearna an córas tiomsaithe atá bunaithe an feiniméan faoi 
thrácht, a bheith ann, a ghabháil agus a léiriú i gceart sna sonraí OIN).  

Maidir le torthaí na hoibre ar a n‑áirithintí arna tharchur ag Ballstát amháin i mí 
Mheán Fómhair 2021, tá na tuarascálacha ábhartha á n‑anailísiú ag Eurostat. 

75. Athdhearbhaíonn an Coimisiún gur pléadh an raon feidhme agus an tréimhse a chumhdaítear 

leis an bhforchoimeádas maidir le domhandú go críochnúil leis na Ballstáit ag cruinnithe an 
tSainghrúpa OIN agus go léiríonn siad na tuairimí a cuireadh in iúl le linn na bpléití sin. 

77. Chuir an Coimisiún gach fíorú i gcrích mar a bhí beartaithe, i.e. faoi dheireadh 2019. I gcás 

sonrach na Fraince, níorbh fhéidir críochnú na bhfíoruithe a thabhairt chun críche faoi dheireadh 
2019 mar gheall ar neamh‑ infhaighteacht Fhardal OIN na Fraince de cháilíocht leordhóthanach a 
coinníodh faoi fhorchoimeádas ginearálta. Tarchuireadh Fardal OIN na Fraince i Márta 2020, 
seiceáladh é agus baineadh an forchoimeádas ginearálta in 2021. 
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Maidir leis na forchoimeádais atá i bhfeidhm tar éis don timthriall fíoraithe a bheith críochnaithe, 
tugann an Coimisiún dá aire gur gnáthghné den phróiseas fíoraithe OIN é sin. 

83. I ndáil leis an tairseach ábharthachta, d’fhormheas an Coiste OIN an tairseach ábharthachta 

de 0.1 % den OIN a mhol Eurostat i mí Dheireadh Fómhair 2014. Mar a dheimhníonn suirbhé CIE ar 
INSanna (féach mír 86), measann tromlach mór na mBallstát an tairseach seo a bheith 
leordhóthanach. 

85. Mar a luaitear i mír 5 sa doiciméad creata um Thairseach Ábharthachta (GNIC/283), "I 

bprionsabal, d’fhéadfaí an tairseach a shocrú mar luach nó mar chéatadán. Ón dá rogha a 
d’fhéadfadh a bheith ann, is léir gur fearr le Eurostat an céatadán, mar go bhféadfadh, i gcás 
tíortha beaga, conclúid neamhshuntasach a bheith mar thoradh ar luach a úsáide i gcás gach 
saincheist nach mór." 

89. Dhréachtaigh na INSanna a bhfardail OIN de réir Threoir an Fhardail OIN, ceann de na 

doiciméid chreata a d’ullmhaigh Eurostat agus ar chomhaontaigh an Sainghrúpa OIN air. Fágtar 
faoi rogha na mBallstát é má úsáideann siad an deis chun neamhaird a dhéanamh de thuairisc ar 
mhír ar leith, faoi na coinníollacha a thugtar sa Treoir. 

90. Agus na ceisteanna chuig na INSanna á gcur le chéile acu, lean oifigigh dheisce Eurostat 

Ceistneoir um Measúnú Fardail an OIN (GIAQ), ceann de na doiciméid chreata a d’ullmhaigh 
Eurostat agus ar chomhaontaigh an Sainghrúpa OIN air. 

91. I gcomhréir leis an “Outline of the control approach” (GNIC 332) [“Breac‑chuntas ar an gcur 

chuige rialaithe”], is mar a leanas a bhí an cleachtadh chun pointí gníomhaíochta agus 
forchoimeádais a leagan síos: má bhí fianaise ann go raibh tionchar féideartha an easnaimh a 
sainaithníodh faoi bhun na tairsí ábharthachta, níor cuireadh i bhfeidhm aon phointe gníomhaíochta 
ná forchoimeádas i leith an easnaimh sin. Lean Eurostat an cleachtas sin le linn thimthriall fíoraithe 
OIN 2016‑2019 ina phríomhuirlisí fíoraithe go léir (Ceistneoir Measúnaithe Fardail OIN (GIAQ), 
cuairteanna faisnéise, fíoruithe díreacha, comparáidí trastíre).  

Don chuid is mó de na pointí gníomhaíochta a cuireadh i bhfeidhm, ní raibh aon mheastachán ar an 
tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an tsaincheist a bhí i gceist ar OIN a bheith ar fáil tráth a 
gcurtha i bhfeidhm ‑  rud a chiallaíonn nach bhféadfaí tionchar ábhartha a eisiamh.  

Measann an Coimisiún gurb iad na Ballstáit is fearr chun faisnéis a sholáthar maidir le 
neamhábharthacht. Dá gcuirfí i bhfeidhm pointí gníomhaíochta, ciallaíonn sé sin nach raibh fianaise 
iomlán ar neamhábharthacht ar fáil go héasca. 

D’fhéadfaí pointe gníomhaíochta nó forchoimeádas OIN atá ann cheana i gcás nárbh eol an 
tionchar (féideartha) ar OIN tráth a gcurtha i bhfeidhm a bhaint dá gcuirfí fianaise neamhábhartha 
ar fáil. 

92. Tugann an Coimisiún dá aire go gciallaíonn torthaí anailís CIE ar a dtugtar tuairisc i mír 92, i 

gcás oiread agus 25 % de na cásanna a scrúdaíodh de phointí gníomhaíochta inar measadh go 
raibh an tionchar tosaigh a léirigh na tíortha neamhábhartha, gur cruthaíodh an tionchar deiridh a 
bheith ábhartha. 
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93. Athdhearbhaíonn an Coimisiún a sheasamh gur tharla cur i bhfeidhm na tairsí ábharthachta 

le linn thimthriall fíoraithe OIN 2016‑2019, lena n‑áirítear ag céim luath den fhíorú, i gcásanna ina 
raibh an fhianaise iomlán ar fáil go héasca. 

94. Nuair a comhaontaíodh pointe gníomhaíochta A idir Eurostat agus an Ballstát lena 

mbaineann, bhí gá le feabhas féideartha ar an modheolaíocht. Tráth an chomhaontaithe sin, go 
ginearálta ní raibh na Ballstáit in ann fianaise iomlán a sholáthar a cheadódh d’ábharthacht na 
saincheisteanna a bhí i gceist a eisiamh nó b’fhearr leo an mhodheolaíocht faoi seach a shoiléiriú 
ar dtús. 

I gcomhthéacs an fhíoraithe OIN, is iad na Ballstáit is fearr (ag céim ar bith den phróiseas fíoraithe) 
fianaise a sholáthar agus a léiriú nach saincheist ábhartha atá inti. Ar an mbonn sin déanann 
Eurostat measúnú ar dhaingne na fianaise. Le linn thimthriall fíoraithe OIN 2016‑2019, i gcás inar 
chuir na Ballstáit fianaise iomlán ar fáil nach raibh tionchar an easnaimh ábhartha, níor eisíodh aon 
phointe gníomhaíochta nó forchoimeádas. 

95. In 2014, cuireadh an caighdeán cuntasaíochta nua, CCE 2010, i bhfeidhm i gcuntais náisiúnta 

na mBallstát. Dá bhrí sin, bhí timthriall 2016‑2019 thar a bheith dúshlánach, agus bhí roinnt 
gnéithe nua i gceist leis, amhail measúnú riosca, anailísí trastíre ar roinnt saincheisteanna 
cothrománacha, úsáid fheabhsaithe fíoruithe díreacha etc. Bhí líon ard pointí gníomhaíochta agus 
forchoimeádas mar thoradh ar an ngrinnscrúdú feabhsaithe sin agus bhí ualach oibre ard gaolmhar 
ann do Eurostat agus do na tíortha araon. [Is é dearcadh an Choimisiúin go raibh gá leis an iarracht 
sin chun sprioc deiridh an phróisis fíoraithe OIN a bhaint amach, is é sin dearbhú réasúnta a 
thabhairt maidir le cáilíocht na sonraí OIN a úsáidtear chun críocha acmhainní dílse.] 

96. I mbunachar sonraí forchoimeádas Eurostat tá measúnú garbh ar thionchar (féideartha) an 

fhorchoimeádais ar OIN, i gcás inarb infhaighte. Tá an tionchar deiridh beacht ar OIN agus a 
chomhpháirteanna mar chuid den tuairim theicniúil maidir le forchoimeádais a ardú do gach bliain 
faoi fhorchoimeádais. I bhformhór na gcásanna, níl aon fhaisnéis mhionsonraithe ar an tionchar ar 
OIN ar fáil tráth ionchódaithe an fhorchoimeádais, déantar comhaid/bunachar sonraí na 
bhforchoimeádas tíre a nuashonrú go leanúnach agus déantar an tionchar deiridh a ionchódú i 
dtuairim theicniúil. 

Tá bearta glactha ag Eurostat, áfach, chun forbhreathnú a éascú ar an tionchar ar OIN atá ag na 
pointí gníomhaíochta agus na forchoimeádais a cuireadh i bhfeidhm agus ar tugadh aghaidh orthu 
le linn thimthriall 2020‑2024. 

97. Ciallaíonn líon ard forchoimeádas a eascraíonn as na pointí gníomhaíochta a ndearnadh 

anailís orthu (24 as 130 pointe gníomhaíochta) gur dócha go mbeidh an meántionchar 
deiridh/tionchar airmheánach deiridh/uastionchar deiridh ó na saincheisteanna a chlúdaítear sna 
pointí gníomhaíochta a ndearnadh anailís orthu do na sé thír níos airde (agus an sciar pointí gan 
tionchar níos ísle). Tá sé sochreidte glacadh leis go mbaineann na pointí a claochlaíodh ina 
bhforchoimeádais le saincheisteanna níos casta agus/nó níos mó ná na pointí a bhféadfaí aghaidh 
a thabhairt orthu agus a dhúnadh agus go bhféadfadh leasuithe níos mó a bheith mar thoradh 
orthu dá bhrí sin. 

99. Ag am an iniúchta níor baineadh ach cuid bheag de na forchoimeádais. Ciallaíonn líon ard 

forchoimeádas a bhí fós ar feitheamh gur dócha go mbeidh an meántionchar deiridh/tionchar 
airmheánach deiridh/uastionchair deiridh ó na saincheisteanna a chlúdaítear sna forchoimeádais 
níos airde fós (agus go mbeidh sciar na bhforchoimeádas gan aon tionchar níos ísle). Tá sé 
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sochreidte glacadh leis go mbaineann na forchoimeádais atá fós ar feitheamh le saincheisteanna 
níos casta agus/nó níos mó ná na cinn a bhféadfaí aghaidh a thabhairt orthu agus a dhúnadh go 
tapa agus go bhféadfadh leasuithe níos mó a bheith mar thoradh orthu dá bhrí sin. 

102. Ba mhaith leis an gCoimisiún a chur in iúl gur próiseas an‑chasta é fíorú OIN agus léirítear 

ina dhoiciméadúchán an chastacht sin. Shainmhínigh Eurostat na caighdeáin doiciméadúcháin don 
phróiseas seo in “Documentation guidelines” [“Treoirlínte doiciméadúcháin”] (GNIC/335) arna 
fhormheas ag an gCoiste OIN d’fhonn gach céim den fhíorú a dhoiciméadú i gceart. Is é dearcadh 
an Choimisiúin, d’ainneoin chastacht admhaithe an doiciméadúcháin, gur leanadh na treoirlínte 
maidir léi agus gur fhreastail sí go maith ar a cuspóir (e.g. leanúnachas oibriúcháin thar thréimhse 
ama a áirithiú agus ligean don bhainistíocht a róil formhaoirseachta a chomhlíonadh). 

104. Ghlac Eurostat bearta chun doiciméadúchán na hoibre fíoraithe OIN sa 

timthriall 2020‑2024 a fheabhsú agus a chaighdeánú tuilleadh (e.g. trí na treoirlínte 
doiciméadúcháin a athbhreithniú, treoracha a chur leis maidir le conas GIAQ a líonadh isteach, 
teimpléad coiteann a dhearadh le haghaidh na gcomhad loga chun aonchineálacht an 
doiciméadúcháin a mhéadú tuilleadh, faisnéis a chomhtháthú faoi na pointí gníomhaíochta, na 
forchoimeádais, agus saincheisteanna neamhábhartha le haghaidh beart leantach, lena n‑áirítear 
an tionchar ar OIN, sna comhaid loga, etc.) 

CONCLÚIDÍ (Míreanna 105‑109) 

106. Measann an Coimisiún, go foriomlán, gur tugadh tosaíocht d’ord agus do raon feidhme na 

seiceálacha sna tíortha bunaithe ar thorthaí an mheasúnaithe riosca agus léirigh an obair ar 
shaincheisteanna trasnacha go soiléir torthaí an chleachtaidh tosaíochta ábhartha (féach freisin 
freagraí ar na míreanna 44‑48, 50, 51 agus 53). 

Bhí roghnú gach réimse fíoraithe díreach bunaithe ar an measúnú riosca a bhí i bhfeidhm, ar 
mhachnamh cáilíochtúil an oifigigh thíre agus ar chomhairliúchán le ceannaire foirne fhoireann OIN 
ag Eurostat, mar a fhoráiltear sna doiciméid chreata ábhartha. Measann an Coimisiún go bhfuil 
doiciméadúchán an phróisis fíoraithe OIN an‑chuimsitheach cheana féin ina leith sin (féach freisin 
freagraí ar mhír 56).  

Le linn thimthriall fíoraithe 2016‑2019, cé nach raibh aon bhunú foirmiúil ar leibhéil tosaíochta na 
bpointí gníomhaíochta (seachas idirdhealú a dhéanamh idir pointí gníomhaíochta A agus B), 
forfheidhmíodh ord tosaíochta a thabhairt don obair ar phointí gníomhaíochta trí sprioc‑amanna 
éagsúla a leagan síos do phointí aonair, i gcomhaontú idir na Ballstáit agus Eurostat. Áiríodh ar an 
gcomhaontú sin sprioc‑amanna le hurramú arb é atá ann de facto ord tosaíochta a thabhairt don 
obair, agus roinnt fachtóirí á gcur san áireamh, amhail infhaighteacht foinsí staidrimh, castacht na 
saincheisteanna atá i gceist, athbhreithnithe, amchláir, ualach agus ualach oibre, etc. (féach freisin 
freagraí ar mhíreanna 58 agus 59). 

Moladh 1‑  Tosaíocht a mhéadú do shaincheisteanna 

ardriosca 

Glacann an Coimisiún le moladh 1 a). 
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Glacann an Coimisiún le moladh 1 b). Déanfaidh an Coimisiún a dhícheall ord tosaíochta breise a 
thabhairt do thimthriallta OIN na todhchaí agus iad a chuíchóiriú ina leith seo, i gcomhréir le moltaí 
CIE.  

Glacann an Coimisiún le moladh 1 c). Leanfaidh an Coimisiún d'fhaireachán agus d'fheabhsú a 
dhéanamh ar a dhoiciméadúchán maidir le roghnú na réimsí le haghaidh fíorú díreach, ag cur san 
áireamh freisin an moladh ó CIE maidir le doiciméadúchán. 

Glacann an Coimisiún le moladh 1 d). Imscrúdóidh an Coimisiún i gcomhar leis na Ballstáit bealaí a 
d’fhéadfadh a bheith ann chun an t‑ord tosaíochta a thugtar don obair ar phointí gníomhaíochta a 
fheabhsú tuilleadh. 

107. Tugann an Coimisiún dá aire sástacht na dtíortha le leordhóthanacht agus le tráthúlacht 

threoraíocht Eurostat maidir le saincheisteanna trasnacha, mar a thuairiscigh CIE (féach 
míreanna 61 agus 62).  

Rinne Eurostat, in éineacht leis na Ballstáit, iarrachtaí fairsinge chun dul i ngleic le saincheist an 
domhandaithe. Measann an Coimisiún gur áirithigh na tionscnaimh go léir a thuairiscigh CIE i 
mír 69 tacaíocht thráthúil agus leordhóthanach do na tíortha maidir leis an tsaincheist sin (féach 
freisin freagraí ar mhír 66 agus ar mhír 67).  

Maidir le tionchar an domhandaithe ar OIN, measann an Coimisiún gurb iomchuí é cur i bhfeidhm 
an fhorchoimeádais maidir le domhandú do na blianta ó 2018 i leith. Is é dearcadh an Choimisiúin 
go bhfuil an cur chuige agus an t‑uainiú, a phléitear go críochnúil ag cruinnithe tiomnaithe leis na 
INSanna, fónta agus comhréireach; tá siad bunaithe ar na rioscaí a ndearnadh measúnú orthu agus 
tá siad i gcomhsheasmhacht iomlán leis an dearbhú a bailíodh cheana féin. Ón obair atá déanta go 
dtí seo, e.g. laistigh de scéim phíolótach FIN OIN, níl aon fhianaise ann go bhfuil saobhadh mór ar 
OIN mar gheall ar láimhseáil easnamhach a d’fhéadfadh a bheith ar na saincheisteanna sin sna 
cuntais náisiúnta (ba í 2016 an bhliain ar ar bunaíodh an cur chuige a leanadh sna scéimeanna 
píolótacha FIN). 

Moladh 2 ‑  Tráthúlacht na tacaíochta a thugtar do na 

Ballstáit a fheabhsú agus údar níos fearr a thabhairt le 

cinntí chun teorainn a chur leis an tréimhse cur i bhfeidhm le 

haghaidh forchoimeádas 

Glacann an Coimisiún le moladh 2 a). Tugann an Coimisiún dá aire sástacht na dtíortha le 
leordhóthanacht agus tráthúlacht threoraíocht Eurostat maidir leis na saincheisteanna ardriosca 
agus déanfaidh sé a dhícheall tacaíocht den sórt sin a sholáthar trí mholadh CIE a bhreithniú.  

Glacann an Coimisiún go páirteach le moladh 2 b). Comhaontaíonn an Coimisiún cosaint 
leordhóthanach a thabhairt do na tréimhsí a chumhdaítear le forchoimeádais na todhchaí, i gcás 
inarb iomchuí. Measann an Coimisiún gur tugadh anailís agus cosaint leordhóthanach i gcás an 
fhorchoimeádais maidir le domhandú is bun leis an moladh seo ó CIE. Cé go n‑aontaíonn an 
Coimisiún gur cheart go mbeadh cosaint leordhóthanach ag gabháil leis na tréimhsí a 
chumhdaítear leis na forchoimeádais, measann sé nach n‑eascródh úsáid chostas‑éifeachtach 
acmhainní as anailísí níos doimhne fós (ná i gcás an domhandaithe a tuairiscíodh). Dá bhrí sin, 
diúltaíonn an Coimisiún don chuid den fho‑mholadh a éilítear le hanailísí fadréimseacha den sórt 
sin. 
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109. Maidir leis na forchoimeádais atá i bhfeidhm tar éis don timthriall fíoraithe a bheith 

críochnaithe, tugann an Coimisiún dá aire gur gnáthghné den phróiseas fíoraithe OIN é sin. 

Cinneadh raon feidhme sheiceálacha Eurostat leis an tsamhail fíoraithe OIN a dearadh i 
ndlúthchomhar leis an gCoiste OIN agus a d’fhormheas an Coiste sin. I dtimthriall OIN 2016‑2019, 
bhí gá le grinnscrúdú feabhsaithe mar gheall ar chur chun feidhme an chaighdeáin chuntasaíochta 
náisiúnta nua, CCE 2010.  

Admhaíonn an Coimisiún go bhfuil teorainneacha ag baint le cur i bhfeidhm na tairsí ábharthachta i 
bhfíorú OIN, mar go minic ní fios cén tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag na heasnaimh a 
sainaithníodh ar OIN tráth a sainaitheanta. 

Moladh 3 ‑  Éifeachtúlacht an timthrialla fíorúcháin a 

fheabhsú a thuilleadh 

Glacann an Coimisiún le moladh 3 a). Tugann an Coimisiún dá aire an tuairim dhearfach ó na 
Ballstáit a cuireadh in iúl i suirbhé CIE maidir le leibhéal reatha na tairsí ábharthachta. Mar sin féin, 
déanfaidh an Coimisiún a dhícheall éifeachtúlacht an timthrialla fíoraithe a fheabhsú tuilleadh, i 
ndlúthchomhar leis an nGrúpa Saineolaithe OIN, trí anailís a dhéanamh ar oiriúnacht na tairsí 
ábharthachta atá ann faoi láthair. 

Glacann an Coimisiún le moladh 3 b). Pléifidh an Coimisiún leis na Ballstáit bealaí féideartha chun 
coincheap na hábharthachta a chomhtháthú ar bhealach níos fearr san obair fíoraithe i 
dtimthriallta na todhchaí. 

Glacann an Coimisiún le moladh 3 c). Tá roinnt céimeanna glactha ag Eurostat cheana féin chun 
doiciméadúchán na hoibre fíoraithe OIN sa timthriall 2020‑2024 a théann sa treo atá molta ag CIE 
a fheabhsú agus a chaighdeánú, agus déanfaidh sé anailís ar an bhféidearthacht go bhféadfaí 
tuilleadh feabhsuithe a dhéanamh ina leith sin. 
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