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ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN (I-X) 

Freagraí ón gCoimisiún 

I Déantar staidreamh Eorpach a fhorbairt, a tháirgeadh, agus a scaipeadh i gcomhréir leis na 

prionsabail a chumhdaítear in Airteagal 338 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus 
a fhormhínítear a thuilleadh i Rialachán (CE) 223/2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus i gCód 
Cleachtais an Staidrimh Eorpaigh. Trí fhéachaint le faisnéis staidrimh iontaofa agus inchomparáide 
a sholáthar, tacaíonn Eurostat le beartais fhianaise-bhunaithe an Aontais agus le cur chun feidhme 
thosaíochtaí polaitiúla an Choimisiúin agus cuireann sé gach úsáideoir ar an eolas, lena n-áirítear 
gnólachtaí agus an pobal i gcoitinne. 

Sainítear tosaíochtaí staidrimh an Aontais i gcláir ilbhliantúla staidrimh arna moladh ag an 
gCoimisiún agus arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle. Cuireann Eurostat 
buiséad na gclár staidrimh chun feidhme trí dheontais agus trí chonarthaí soláthair phoiblí. 

Táirgeann Eurostat staidreamh Eorpach atá oiriúnach don fheidhm i gcomhpháirtíocht le hinstitiúidí 
staidrimh náisiúnta na mBallstát agus le húdaráis náisiúnta eile atá ainmnithe chun staidreamh 
oifigiúil a tháirgeadh mar chuid den Chóras Staidrimh Eorpach (CSE) agus atá bunaithe ar 
chaighdeáin, ar mhodhanna, ar nósanna imeachta, ar chleachtais agus ar uirlisí staidrimh 
comhroinnte. Cuireann an Coiste um an gCóras Staidrimh Eorpach (CCSE) treoraíocht ghairmiúil ar 
fáil do CSE; is é Eurostat atá ina chathaoirleach air agus ar an gcoiste tá ionadaithe ó na hinstitiúidí 
staidrimh náisiúnta is comhaltaí de. Tá sé mar aidhm ag dlúthchomhar laistigh de CSE 
modheolaíocht staidrimh a fhorbairt chun sonraí a chomhchuibhiú agus sonraí inchomparáide a 
tháirgeadh ar fud na mBallstát, a fhoilsítear ar shuíomh gréasáin Eurostat de réir féilirí eisiúna atá 
ar fáil go poiblí. 

IV Bunaithe ar thorthaí shuirbhé sástachta úsáideoirí Eurostat, tá cáilíocht shonraí Eurostat 

rátáilte ag formhór na n-úsáideoirí a bheith ar chaighdeán an-mhaith nó maith (rátáil 26 % go 
raibh sé an-mhaith agus rátáil 46 % go raibh sé maith sa suirbhé deireanach in 2020). Deimhnítear 
é sin le torthaí an tsuirbhé nua 2022 ar shástacht úsáideoirí, agus 30 % de na rátálacha an-mhaith 
agus 41 % de na rátálacha maith. 

V Ó 2018 tá córas faireacháin níos stóinsí curtha i bhfeidhm atá bunaithe ar tháscairí níos fearr. I 

dtuairim an Choimisiúin, ligfidh na táscairí nua dúinn tomhas oibiachtúil a dhéanamh, agus 
teicneolaíochtaí digiteacha á n-úsáid, ar ábharthacht, ar thráthúlacht agus ar inchomparáideacht an 
Staidrimh Eorpaigh le himeacht ama. Rinneadh dhá mheastóireacht eatramhacha agus ceann 
deiridh ar chur chun feidhme an chláir lena gcumhdaítear a ré iomlán (2013-2020), ar foilsíodh iad 
ar shuíomh gréasáin Eurostat. 

Bhí réimse níos forleithne ionadaithe ar an gCoiste roimh an gCoiste Comhairleach Staitisiúil 
Eorpach (CCSE), is é sin an Córas Comhairleach Eorpach um Fhaisnéis Staidrimh sna Réimsí 
Eacnamaíocha agus Sóisialta (CEIES, in acrainm na Fraince). Ansin, rinneadh CEIES a chuíchóiriú i 
bhfoirm CCSE chun é a dhéanamh níos dírithe agus níos éifeachtaí agus tuairimí na n-úsáideoirí 
éagsúla á gcur in iúl. 

Maidir le riachtanais úsáideoirí, scaipeann Eurostat raidhse staidrimh ar ar féidir le húsáideoirí a 
gcuid oibre a bhunú sna réimsí a ndéantar iniúchóireacht orthu fiú má tá tuilleadh feabhsuithe ag 
teastáil ar roinnt gnéithe, atá á n-athbhreithniú ag Eurostat faoi láthair. 



 

3 

VI Maoiníonn Eurostat gníomhaíochtaí staidrimh nuair a leagtar an maoiniú sin amach sa 

reachtaíocht. Maidir leis na gníomhaíochtaí staidrimh go léir, lena n-áirítear gníomhaíochtaí 
éigeantacha, is féidir le maoiniú Eurostat a bheith bainteach le tionscadail a thugann isteach réitigh 
nuálacha, foinsí sonraí nua, staidéir phíolótacha agus staidéir indéantachta, ábhair bheartais nua 
maidir le cur chun feidhme féideartha amach anseo, staidreamh turgnamhach a tháirgeadh, chun 
feabhsuithe a thabhairt isteach freisin i bhfoirm próiseas staidrimh níos éifeachtúla nó 
modheolaíocht nuálaíoch. Comhaontaíonn an Coimisiún gur cheart acmhainní leordhóthanacha a 
leithdháileadh ar Eurostat agus ar na hÚdaráis Staidrimh Náisiúnta tríd an gclár staidrimh Eorpach, 
agus gur cheart tús áite a thabhairt do thionscadail nuálacha. Is cleachtas coiteann é rochtain ar 
acmhainní breise ó chláir eile de chuid an Aontais chun tacú le riachtanais staidrimh shonracha 
bheartais an Choimisiúin, nach féidir a chumhdach le hacmhainní an chláir staidrimh Eorpaigh. I 
dtuairim an Choimisiúin, ní chuireann sé sin amhras ar neamhspleáchas gairmiúil Eurostat i ndáil le 
ranna eile de chuid an Choimisiúin. 

VII Sna réimsí a chumhdaítear leis an iniúchóireacht, ní gá ó thaobh staidrimh de fíorúchán ar an 

láthair a dhéanamh sna Ballstáit amhail sa nós imeachta um easnamh iomarcach agus ollioncam 
náisiúnta chun iontaofacht an staidrimh a áirithiú. I dtuairim an Choimisiúin, sna réimsí lena 
mbaineann, déanann Eurostat measúnuithe doimhne maidir le hinchomparáideacht agus 
comhleanúnachas sonraí agus tá na measúnuithe sin bunaithe ar nósanna imeachta bailíochtaithe 
stóinseacha, ar thuarascálacha cáilíochta agus ar phlé le staitisteoirí na mBallstát. 

I dtuairim an Choimisiúin, sna réimsí lena mbaineann, déanann Eurostat measúnuithe doimhne 
maidir le hinchomparáideacht agus comhleanúnachas sonraí agus tá na measúnuithe sin bunaithe 
ar nósanna imeachta bailíochtaithe stóinseacha, ar thuarascálacha cáilíochta agus ar phlé le 
staitisteoirí na mBallstát. 

VIII Tá féilirí eisiúna Eurostat iomlán agus i gcomhréir le cleachtais ECFE agus na nInstitiúidí 

Staidrimh Náisiúnta i dtéarmaí na sonraí a chuirtear ar fáil. I gcomhréir leis na cleachtais 
idirnáisiúnta, cuirtear níos mó sonraí ar fáil sna meiteashonraí nó taobh istigh de na táirgí 
staidrimh.  

Tá athbhreithniú á dhéanamh ag Eurostat ar a bheartais athbhreithnithe mar fhreagra ar mholadh 
ón mBord Comhairleach um Rialachas Staitistiúil Eorpach (ESGAB).  

Tá cleachtas reatha Eurostat maidir le rochtain réamheisiúna i gcomhréir leis an gCód Cleachtais. 
Déanfaidh Eurostat athmheasúnú, áfach, ar mhódúlachtaí na gcleachtas réamheisiúna atá aige 
faoi láthair.  

IX Tá athbhreithnithe piaraí bunaithe ar mhodheolaíocht iomlán agus éifeachtúil, lena n-áirítear a 

minicíocht agus a gcumhdach, arna bhformheas ag CCSE. Measann an Coimisiún go bhfuil 
minicíocht agus cumhdach reatha na n-athbhreithnithe piaraí oiriúnach don fheidhm. 

X Maidir leis na moltaí ó CIE: 

- Glacann an Coimisiún go páirteach leis an gcéad mholadh.  

- Glacann an Coimisiún leis an dara moladh.  

- Glacann an Coimisiún go páirteach leis an tríú moladh.  

- Glacann an Coimisiún go páirteach leis an gceathrú mholadh. 



 

4 

- Diúltaíonn an Coimisiún don chúigiú moladh.  

RÉAMHRÁ (Míreanna 1-11) 

11 I gcomhréir le Cinneadh 234/2008, is é misean CCSE é cuidiú le Parlaimint na hEorpa, leis an 

gComhairle agus leis an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfear san áireamh riachtanais an úsáideora 
agus na costais atá ar sholáthraithe agus ar tháirgeoirí faisnéise agus cuspóirí agus tosaíochtaí 
straitéiseacha bheartas an Aontais maidir le faisnéis staidrimh á gcomhordú. Forordaítear 
comhdhéanamh CCSE de réir dlí freisin.  

Is é sainordú ESGAB é forléargas neamhspleách a sholáthar ar CSE maidir le cur chun feidhme 
Chód Cleachtais an Staidrimh Eorpaigh, mar a shainmhínítear i gCinneadh Uimh. 235/2008/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. 

RAON FEIDHME AGUS CUR CHUIGE AN INIÚCHTA 
(Míreanna 12-20)  

Gan aon fhreagra ón gCoimisiún.  

BARÚLACHA (Míreanna 21-89) 

Freagraí ón gCoimisiún: 

23 Ó bhí 2018 ann, tá córas faireacháin níos láidre curtha i bhfeidhm, mar a léirítear i bhFíor 4 é, 

bunaithe ar tháscairí níos fearr agus ar naisc idir na gníomhaíochtaí agus cuspóirí an Chláir 
Staidrimh Eorpaigh. I dtuairim an Choimisiúin, beifear in ann tomhas oibiachtúil a dhéanamh mar 
gheall ar na táscairí nua, agus teicneolaíochtaí digiteacha á n-úsáid, ar ábharthacht, ar thráthúlacht 
agus ar inchomparáideacht an Staidrimh Eorpaigh le himeacht ama. Rinneadh dhá mheastóireacht 
eatramhacha agus ceann deiridh ar chur chun feidhme an chláir, meastóireachtaí a chumhdaigh a 
ré iomlán (2013-2020). Sa mheastóireacht deiridh sin rinneadh measúnú ar cé acu a baineadh nó 
nár baineadh cuspóirí an chláir amach. Is éard atá sa mheastóireacht Tuarascáil chuig Parlaimint 
na hEorpa agus chuig an gComhairle agus doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin a 
ghabhann léi, agus iad araon foilsithe ar shuíomh gréasáin Eurostat.  

25 Is é is aidhm leis na comhairliúcháin ar tháirgí sonracha staidéar a dhéanamh ar shástacht 

úsáideoirí maidir leis na táirgí sin de chuid spriocghrúpa shonraigh, i.e. lorgaítear le staidreamh 
turgnamhach comhairliúchán leis an lucht acadúil maidir le daingne modhanna agus torthaí, agus 
is é is aidhm don chomhairliúchán le daoine faoi mhíchumas tástáil a dhéanamh ar inrochtaineacht 
staidrimh trí bhealaí éagsúla.  

Ina theannta sin, áirítear ar bhealaí Eurostat chun riachtanais úsáideoirí a shainaithint 
comhairliúchán fairsing agus cuimsitheach le grúpaí úsáideoirí éagsúla in 2017 ar a dtugtar Power 
from statistics (Cumhacht ón staidreamh). Thug sé ionadaithe mór le rá ó pheirspictíochtaí éagsúla 
na sochaí le chéile, chun dul i gcomhairle leo faoi na riachtanais faisnéise a bheadh ann amach 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0235&from=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/powerfromstatistics/home.html
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anseo agus conas a d’fhéadfaidís freastal ar an staidreamh oifigiúil Eorpach. Tá sonraí iomlána ar 
fáil ar shuíomh gréasáin Eurostat. 

26 Déanann an 12 chomhalta a cheapann an Coimisiún (tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na 

hEorpa agus leis an gComhairle), i gcomhréir le Cinneadh 237/2008/CE an 11 Márta 2008, 
ionadaíocht thar ceann na n-úsáideoirí, na bhfreagróirí agus na bpáirtithe leasmhara eile sa 
staidreamh Eorpach (lena n-áirítear pobal na heolaíochta, na comhpháirtithe sóisialta agus an 
tsochaí shibhialta). 

Bhí comhdhéanamh réamhtheachtaí CCSE (an Coiste Comhairleach um Fhaisnéis Staidrimh sna 
Réimsí Eacnamaíocha agus Sóisialta) níos forleithne. Ansin, rinneadh CEIES a chuíchóiriú i bhfoirm 
CCSE chun é a dhéanamh níos dírithe agus níos éifeachtaí agus tuairimí na n-úsáideoirí éagsúla á 
gcur in iúl. 

28 Maidir le staidreamh acmhainní agus gníomhaíochtaí cúraim sláinte, tá sonraí suntasacha 

curtha ar fáil cheana féin ag an gComhchoiste Cúraim Sláinte Eurostat-ECFE-EDS maidir le bailiú 
sonraí neamhchaiteachais do riachtanais úsáideoirí.  D’fhonn cáilíocht agus iomláine a fheabhsú 
tuilleadh agus d’fhonn inbhuanaitheacht an bhailiúcháin sonraí a áirithiú, d’fhorbair Eurostat 
dréachtrialachán cur chun feidhme maidir le saoráidí cúraim sláinte, acmhainní daonna cúraim 
sláinte agus úsáid cúraim sláinte. Tá sé beartaithe go nglacfar an dréachtrialachán cur chun 
feidhme faoi dheireadh 2022.  

Aithníonn saineolaithe galracht go hidirnáisiúnta mar fheiniméan atá an-chasta a thomhas ó 
thaobh staidrimh de. Pléadh an t-ábhar maidir le staidreamh i leith galrachta le hionadaithe ó na 
Ballstáit i roinnt sainghrúpaí in Eurostat (an Tascfhórsa um Staidreamh i leith Galrachta, an Grúpa 
Teicniúil um Staidreamh i leith Galrachta, an Mheitheal um Staidreamh Sláinte Poiblí) agus le 
húsáideoirí sonraí ón Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte agus Sábháilteacht Bia (SANTE). Tá deontais 
curtha ar fáil ag Eurostat do na Ballstáit chun treoirbhailiú sonraí a dhéanamh agus é mar aidhm 
tástáil a dhéanamh ar a indéanta atá sé na foinsí sonraí arna sainaithint a úsáid trí fhorbairtí 
modheolaíocha. Déanfar anailís ar thorthaí an treoirbhailiúcháin sonraí in 2023. 

29 Cuireann Eurostat an sainmhíniú ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) i 

bhfeidhm de réir an Mholta ón gCoimisiún maidir leis an sainmhíniú ar mhicrifhiontair agus ar 
fhiontair bheaga agus mheánmhéide (2003/361/CE), Airteagal 7 ina n-aithnítear gurb é – chun 
críocha staidrimh – líon na bhfostaithe an t-aon chritéar amháin a theastaíonn. 

D’admhaigh Eurostat, áfach, gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar an sainmhíniú atá in úsáid faoi 
láthair agus machnamh a dhéanamh ar an tsraith critéar a shaibhriú le critéir airgeadais chun léiriú 
níos fearr a thabhairt ar an réaltacht eacnamaíoch atá ag athrú. 

31 Baintear úsáid as na deontais freisin chun modheolaíochtaí nua staidrimh agus foinsí nua 

sonraí a fhorbairt, chun creataí dearbhaithe cáilíochta a fhorbairt le haghaidh staidrimh bunaithe ar 
fhoinse aonair nua sonraí nó ar theaglaim d’fhoinsí sonraí (e.g. sonraí riaracháin agus mórshonraí). 

32 Sa tuairim ón gCoimisiúin, déantar gníomhaíochtaí staidrimh a chistiú trí chreidmheasanna fo-

tharmligthe i leith neamhspleáchas gairmiúil Eurostat i ndáil le ranna eile den Choimisiún.  

Léiríonn riachtanais shonracha na nArd-Stiúrthóireachtaí tosaíochtaí úsáideoirí beartais nó an 
ceanglas faireachán agus measúnú a dhéanamh ar thionchar clár caiteachais nithiúil bunaithe ar 
shonraí agus ar staitisticí stóinseacha ardcháilíochta, ní ar bhonn staidéar coimisiúnaithe ad hoc 
amháin. Níl riachtanais sonraí sheirbhísí eile an Choimisiúin ad hoc ná gearrthéarmach. Is féidir leis 
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na deontais seo treoirstaidéir a chumhdach freisin nó díriú ar an mbealach a réiteach chun 
modheolaíochtaí nua nó foinsí nua sonraí a úsáid – gníomhaíochtaí nach ndéanfaí a mhaoiniú go 
náisiúnta ar shlí eile.   

Uaireanta, foráiltear leis na gníomhartha reachtacha arna nglacadh ag Parlaimint na hEorpa agus 
ag an gComhairle do mhaoiniú na ngníomhaíochtaí is gá chun an gníomh a chur chun feidhme. Is 
féidir leis na gníomhaíochtaí sin tagairt a dhéanamh do threoirstaidéir dheonacha chun measúnú a 
dhéanamh ar a indéanta atá sé bailiúcháin sonraí nua a dhéanamh agus gnéithe áirithe den 
staidreamh atá le táirgeadh a fheabhsú, amhail gráinneacht ar an leibhéal críche, nó chun 
modheolaíochtaí a fhorbairt le haghaidh an staidrimh lena mbaineann. I gcásanna eile, tagraíonn 
siad do bhailiú agus do tháirgeadh iarbhír staidrimh, mar shampla maidir le hábhair ad hoc arna n-
éileamh ag na húsáideoirí cosúil leis an Rialachán maidir le Staidreamh Sóisialta 2019/1700 agus 
Rialachán 2019/2152 maidir le Staitisticí Gnó.  

33 Maoiníonn Eurostat gníomhaíochtaí staidrimh nuair a leagtar an maoiniú sin amach sa 

reachtaíocht. Maidir leis na gníomhaíochtaí staidrimh go léir, lena n-áirítear gníomhaíochtaí 
éigeantacha, is féidir le maoiniú Eurostat a bheith bainteach le tionscadail a thugann isteach réitigh 
nuálacha, foinsí sonraí nua, treoirstaidéir agus staidéir indéantachta, ábhair bheartais nua maidir le 
cur chun feidhme féideartha amach anseo, staidreamh turgnamhach a tháirgeadh, chun 
feabhsuithe a thabhairt isteach freisin i bhfoirm próiseas staidrimh níos éifeachtúla nó 
modheolaíochta nuálaí.  

Maidir le costais foirne, cuireann Eurostat Airteagal 186.4e de Rialachán Airgeadais an Aontais i 
bhfeidhm. 

34 Is eol don Choimisiún an tábhacht a bhaineann le measúnú cáilíochtúil. Rinneadh 

feabhsúcháin le tabhairt isteach ríomh-Dheontas ó bhí 2018 ann agus é mar aidhm bonn cirt 
mionsonraithe a bheith leis na deontais go léir. Tugann an Coimisiún dá aire breathnóireacht CIE 
agus déanfaidh sé tuilleadh oibre sa treo sin. 

Maidir le modúil Shuirbhé ar an bhFórsa Saothair (SFS) de chuid an Aontais, tá sintéisí na 
dtuarascálacha náisiúnta ar fad a bhaineann le deontais ar fáil go poiblí ar shuíomh gréasáin 
Eurostat. 

39 Ní mór fadhbanna casta modheolaíochta a imscrúdú go cúramach agus ní mór plé a 

dhéanamh leis na Ballstáit. Is ar mhaithe le cáilíocht agus comhsheasmhacht sonraí é má dhéantar 
an plé sin go mion sula n-eisítear treoraíocht mhodheolaíochta. 

42 Is comhbhailiúchán sonraí Eurostat-ECFE-EDS é neamhchaiteachas sláinte a leanann 

caighdeán na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) maidir leis na 
meiteashonraí a iarrtar. Tá foinsí agus modhanna foluiteacha ar fáil sna comhaid meiteashonraí. 

Tá difríochtaí idir staitisticí ó thaobh na modhanna agus na bhfoinsí sonraí a úsáidtear chomh 
maith le luas a bhforbartha le himeacht ama. Dá bhrí sin, tá difríocht idir rialtacht na 
dtuarascálacha cáilíochta a sholáthar ar fud na réimsí staidrimh. 

43 Cé go n-admhaíonn an Coimisiún gur gá na tuarascálacha cáilíochta ó na Ballstáit a 

chomhchuibhiú tuilleadh agus gur gá iad a chur i láthair, leanann na tuarascálacha cáilíochta sin ar 
chaighdeán Chóras Aonair Chomhtháite um Meiteashonraí CSE i staitisticí SFS agus gnó agus 
Caighdeán CSE do Struchtúr na dTuarascálacha Cáilíochta um Chaiteachas Sláinte. 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-reports/-/KS-39-18-011
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44 agus 45 Sna réimsí a chumhdaítear leis an iniúchóireacht, ní gá go staitistiúil obair 

fíorúcháin ar an láthair sna Ballstáit amhail i réimsí cosúil leis an nós imeachta um easnamh 
iomarcach agus an t-ollioncam náisiúnta chun iontaofacht an staidrimh a áirithiú. I dtuairim an 
Choimisiúin, sna réimsí lena mbaineann, déanann Eurostat measúnuithe doimhne maidir le 
hinchomparáideacht agus comhleanúnachas sonraí agus tá na measúnuithe sin bunaithe ar 
nósanna imeachta bailíochtaithe stóinseacha, ar thuarascálacha cáilíochta agus ar phlé le 
staitisteoirí na mBallstát. Maidir le staidreamh sláinte agus SFS, déantar cuairteanna ar an láthair 
nuair is gá ach tá siad difriúil ó nádúr ó na cinn a chuirtear chun feidhme sa nós imeachta um 
easnamh iomarcach agus ollioncam náisiúnta. 

46 Leanann Eurostat go réamhghníomhach agus go tapa ar shaincheisteanna a bhaineann leis 

na spriocdhátaí tarchuir, iomláine na sonraí, modheolaíocht agus cáilíocht sonraí na sonraí 
staidrimh arna soláthar ag na húdaráis staidrimh náisiúnta. Glactar na gníomhartha riachtanacha, 
ar an leibhéal cuí, chun na saincheisteanna a d’fhéadfadh a bheith gan réiteach a réiteach go 
díreach idir Eurostat agus an Institiúid Náisiúnta Staidrimh. Nuair nach n-éiríonn leis na 
gníomhaíochtaí faireacháin ar chomhlíonadh ar leibhéal na seirbhíse, measann Eurostat ar cheart 
gníomhaíocht fhoirmiúil ar leibhéal an Choimisiúin a thionscnamh. 

48 Oibreoidh Eurostat chun tuilleadh feabhais a chur ar dhoiciméadacht a chuid measúnuithe 

cáilíochta. 

 

 

 

 

Bosca 1 - Samplaí de laigí a bhaineann le 
cruinneas 

Thug gach tír aghaidh ar an neamhfhreagairt mhéadaithe ar SFS le himeacht ama trí bhogadh 

chuig bailiúchán sonraí ilmhód (ar líne, ar an bhfón, ar mhodh fisiceach) nó trí úsáid a bhaint as 

teicnící staitistiúla chun teacht in ionad luachanna atá in easnamh. Thacaigh Eurostat leis na 

Ballstáit trí dheontais thiomnaithe chun bealaí a fhiosrú chun teorainn a chur le neamhfhreagairt 

agus cuireann sé oiliúint agus ceardlanna ar fáil chun malartú dea-chleachtais a éascú.  

Maidir le comhlíonadh na gceanglas beachtais, a n-iarrtar ar thíortha earráidí caighdeánacha a 

sholáthar ina leith, ní féidir le Eurostat earráidí caighdeánacha a ríomh as a stuaim féin mar nach 

bhfuil rochtain ag Eurostat ar an bhfaisnéis go léir atá riachtanach le haghaidh calabrúcháin a 

thagann ó fhoinsí náisiúnta sonraí eile.  

Murab ionann agus SFS, ní suirbhé samplach é staidreamh struchtúrach gnó agus is é sin an fáth 

nach gá eatraimh muiníne a ríomh. Rinne Eurostat anailís chórasach ar an leibhéal comhlíonta leis 

an Rialachán maidir le Staidreamh Struchtúrach Gnó (SSG) (Uimh. 295/2008) i dtaca le cur i 

bhfeidhm ceart an “fhiontair” mar aonad staidrimh mar a shainmhínítear é sa Rialachán maidir le 

hAonaid Staidrimh (Uimh. 696/93) agus d’iarr sé in 2015 ar gach Ballstát neamhchomhlíontach 

plean gníomhaíochta a bhunú chun comhlíonadh iomlán a bhaint amach. Tá na Ballstáit ag cur a 
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bpleananna gníomhaíochta chun feidhme de réir a chéile, ach is ábhar casta é seo lena n-éilítear 

am agus acmhainní uathu. Áirithíonn Eurostat obair leantach trí chleachtadh stocáirimh i 

gcomhthéacs an Ghrúpa Stiúrthóirí um Staidreamh Gnó. Aontaíonn Eurostat go bhfuil cur chun 

feidhme iomlán ‘fhiontar’ an Aonaid Staidrimh ina chúis le briseadh san amshraith i mórán 

cásanna, ach ní féidir é sin a sheachaint. Ní gá an amshraith a athríomh le haghaidh táscairí 

comhiomlána nuair nach bhfuil athruithe móra ar mhéid na n-uimhreacha i gceist leis an 

mbriseadh san amshraith. 

Cé go n-admhaíonn Eurostat a thábhachtaí atá sé teicneolaíochtaí digiteacha nua a ghlacadh 

chugainn féin chun na costais a bhaineann le táirgeadh staidrimh a laghdú agus an riosca go 

dtarlódh earráid dhaonna a íoslaghdú, ní chiallaíonn na córais éagsúla bailithe sonraí (ar pháipéar 

nó go leictreonach) go gcuirfear as don cháilíocht.  

Is inniúlacht náisiúnta í bainistíocht cáilíochta taifead aonair agus is ar na Ballstáit atá an 

phríomhfhreagracht as códú agus oiliúint cheart códóirí a áirithiú.  

Maidir leis an Iodáil, tá faisnéis sna heiteashonraí náisiúnta faoi bhainistíocht cáilíochta, faoin 

gcódú agus faoi thoradh na hiniúchóireachta.  

Níl aon fhadhb cáilíochta curtha in iúl ag an bhFionlainn ná ag an gCipir do Eurostat sa chomhad 

náisiúnta meiteashonraí. 

50 Féach freagraí sonracha ar Bhosca 2. 

 

 

 

 

 

 

Bosca 2 - Samplaí de laigí a dhéanann difear 
d’inchomparáideacht sonraí 
Maidir le staidreamh struchtúrach gnó, d’fhéadfadh cur chun feidhme iomlán ‘fhiontar’ an Aonaid 

Staidrimh a bheith ina chúis le briseadh san amshraith i mórán cásanna. Mar sin féin, tá sé sin 

dosheachanta mar gheall ar na difríochtaí i gcoincheapa. Ní gá an amshraith a athríomh le 

haghaidh táscairí comhiomlána nuair nach bhfuil athruithe suntasacha i méid na n-uimhreacha i 

gceist leis an mbriseadh san amshraith. 

 

Maidir le staitisticí um chaiteachas i leith sláinte, d’oibrigh Eurostat in éineacht leis na saineolaithe 

ó na Ballstáit ar naisc agus ar dhifríochtaí idir cuntais náisiúnta agus Córas na gCuntas Sláinte 

(CCS) i gcomhthéacs Mheitheal CSE um Chaiteachas Cúraim Sláinte (M CCS) ó bhí 2019 ann.  Is 

cuid de é an luacháil ar chaiteachas ag soláthraithe neamh-mhargaidh in CCS. 
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51 Ceanglaítear ar gach tír cúiseanna báis a chódú de réir Aicmiú Idirnáisiúnta Galar (AIG) EDS 

(de réir Rialachán 1338/2008).  

Ceanglaítear ar thíortha aon nuashonrú a thuairisciú ina gcórais chódúcháin uathoibríocha, chomh 
maith le faisnéis a sholáthar maidir le roghnú agus modhnú bhunchúis an bháis ina meiteashonraí. 
Tá Eurostat ar an eolas faoi na difríochtaí suntasacha ar fud na dtíortha maidir leis an niúmóine 
agus an néaltrú mar chúiseanna báis agus dá bhrí sin tá na hábhair á bplé faoi láthair ag an 
nGrúpa Teicniúil ar Chúiseanna Báis. 

55 Ní chiallaíonn na moilleanna ar shonraí a chuireann na Ballstáit isteach go huathoibríoch go 

bhfuil na sonraí sin as dáta ná go bhfuil an próiseas neamhéifeachtach. Is é fad na moille an 
príomhfhachtóir chun measúnú a dhéanamh ar inúsáidteacht na sonraí.  Má tá an mhoill gearr, 
féadfar na sonraí a fhoilsiú fós chun freastal ar riachtanais úsáideoirí. 

Bosca 3 - Samplaí de mhoilleanna ar chur isteach 
sonraí 
Caiteachas ar an tsláinte 

In 2020, tharla an meath ar phoncúlacht mar gheall ar ghéarchéim Covid-19. Chuir ceithre thír 

Eurostat ar an eolas faoi mhoilleanna féideartha mar gheall ar a gcuid oibre ar staidreamh 

náisiúnta Covid-19. Ghiorraigh Eurostat na spriocdhátaí bailíochtaithe inmheánacha chun a áirithiú 

go scaipfí na sonraí in am. 

56 Maidir le cúiseanna báis, tá bailiú sonraí bunaithe ar mhicreashonraí i.e. básanna aonair. Níl 

aon mhodheolaíocht chomhaontaithe ann maidir le measúnú ar bhásanna aonair. Is éard atá i 
gceist le measúnú den sórt sin ná an riosca nach mbraithfí athruithe tábhachtacha ar threochtaí ar 
iarraidh, rud a d'fhéadfadh léirmhínithe earráideacha a thabhairt ó thaobh eipidéimeolaíochta de. 
Dá bhrí sin, ní dhearnadh aon mheasúnú den sórt sin ar chúiseanna báis sa Fhrainc ná do 
chomhiomláin an Aontais le haghaidh 2018. 

57 Cé go n-aithníonn an Coimisiún na difríochtaí i leibhéal na sonraí idir an dá thuarascáil a 

scrúdaigh CIE, ní mór a chur san áireamh go léiríonn na tuarascálacha an t-ábhar agus an struchtúr 
a éilíonn reachtóirí an Aontais i ngach ceann den dá chás. Ina theannta sin, ba cheart tuarascálacha 
ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle a bheith teoranta do 15 
leathanach, rud a chuireann teorainn dá bhrí sin le leibhéal na sonraí atá le soláthar. Cuireann 
Eurostat sonraí mionsonraithe maidir le cáilíocht ar fáil ar a shuíomh gréasáin, nach bhfuil nasctha 
le ceanglais tuairiscithe na Parlaiminte ná na Comhairle. 

Bosca 4 - Laigí maidir le cáilíocht a thuairisciú do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle 

Maidir leis an Tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le freagraí 

cur chun feidhme SFS arna iarraidh sin in Airteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 577/98 ón 

gComhairle ina sonraítear an méid seo a leanas: 
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‘Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar chur chun feidhme an Rialacháin seo faoi bhráid na Parlaiminte 

agus na Comhairle gach trí bliana, ag tosú sa bhliain 2000. Déanfar meastóireacht sa tuarascáil 

sin, go háirithe, ar cháilíocht na modhanna staidrimh a shamhlaíonn na Ballstáit chun na torthaí a 

fheabhsú nó chun na nósanna imeachta suirbhé a dhéanamh níos éadroime.’ 

Maidir leis an Tuarascáil chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le freagraí ar 

staidreamh struchtúrach gnó arna iarraidh sin in Airteagal 13(1) de Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 

ón gComhairle lena leagtar síos: 

‘Déanfaidh an Coimisiún, faoin 29 Aibreán 2011 agus gach 3 bliana ina dhiaidh sin, tuarascáil a 

chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis an staidreamh a thiomsófar 

de bhun an Rialacháin seo agus go háirithe maidir lena gcáilíocht agus leis an ualach ar ghnó.’ 

58 Ullmhaítear na tuarascálacha de réir fhorálacha na rialachán agus cuirtear san áireamh iontu 

an leibhéal mionsonraithe a cheaptar a chuirfidh tuarascáil ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle. 

Tá faisnéis chomhlántach ar fáil ar shuíomh gréasáin Eurostat. Soláthraíonn Eurostat faisnéis agus 
freagraí go rialta freisin ar iarrataí ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle e.g. trí cheisteanna 
na Parlaiminte, teagmhálacha leis an bParlaimint, cruinnithe rialta ag an gComhairle, an pacáiste 
bliantúil staidrimh a dhírítear chuig an gComhairle etc. 

61 Scaipeann Eurostat sonraí SFS i mbulc de roinnt tíortha chun freagairt d’éileamh an úsáideora 

go mbeadh sonraí náisiúnta ar fáil a luaithe is féidir, fiú mura bhfuil comhiomlán an Aontais ar fáil 
go fóill. Bíonn moill ama i gcónaí ann idir cur isteach agus scaipeadh na sonraí. Is é is cúis leis sin 
go bhfaigheann Eurostat micreashonraí, go mbailíochtaíonn sé na sonraí, go ndéanann na Ballstáit 
tacair sonraí cheartaithe a athsheoladh, go ndéanann Eurostat táscairí a ríomh agus go n-iarrann 
sé ar na Ballstáit na príomhthorthaí comhiomlánaithe a dhearbhú sula scaipfear iad. 

Maidir le sonraí faoi chaiteachas sláinte, tarlaíonn an scaipeadh an bhliain chéanna ar cuireadh na 
sonraí isteach. In 2020, mar gheall ar mhoilleanna ar tharchur sonraí sna Ballstáit a bhain leis an 
ngéarchéim sláinte, chuir Eurostat dlús lena seiceálacha bailíochtaithe chun bearna i scaipeadh 
sonraí a sheachaint. 

62 Tá féilirí eisiúna Eurostat iomlán agus i gcomhréir le cleachtais ECFE agus na nOifigí Staidrimh 

Náisiúnta i dtéarmaí na sonraí a chuirtear ar fáil.  I gcomhréir leis na cleachtais idirnáisiúnta, tá 
mionsonraí maidir leis na miondealuithe, maidir leis an aicmiú a úsáidtear agus maidir leis na 
modheolaíochtaí lena n-áirítear athbhreithnithe le fáil sna meiteashonraí nó taobh istigh de na 
táirgí staidrimh. Chuir ESGAB in iúl ina thuarascáil 2021 freisin go bhfuil “féilire eisiúna 
mionsonraithe poiblí lena gcumhdaítear tréimhsí éagsúla agus táirgí staidrimh ar fáil d'úsáideoirí” 
ar cheann de láidreachtaí Eurostat maidir lena chomhlíonadh leis an gCód Cleachtais. 

63 Fiosróidh Eurostat ábhar na mbeartas athbhreithnithe agus déanfaidh sé imscrúdú i dtaobh 

an bhféadfaí na treoirlínte atá ann cheana a leathnú chuig réimsí staidrimh eile nó chuig tacair 
sonraí eile. 

65 Tá gníomhaíochtaí curtha chun feidhme ag Eurostat mar fhreagairt ar mholtaí ESGAB 2015/5 

agus 2015/7. Luaitear sa Mholadh 2021/4 go ndéanfaidh Eurostat measúnú criticiúil i dtaobh an 
gcomhlíonann an cleachtas atá ann faoi láthair maidir le staidreamh a réamheisiúint seasamh 
Eurostat mar iompróir caighdeánach CSE. 
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66 Sonraítear i bPrionsabal 6 na coinníollacha faoina ndéanfar an réamheisiúint a chur chun 

feidhme. Eadhon, go mbeidh sé teoranta, go mbeidh bonn cirt leis, go ndéanfar é a rialú agus a 
phoibliú. Measann Eurostat go bhfuil an rochtain réamhscaoilte teoranta, go bhfuil bonn cirt leis, go 
bhfuil sé á rialú agus á phoibliú i gcomhréir le prionsabal 6 den Chód Cleachtais.  Soláthraíonn 
Eurostat rochtain réamheisiúna ar phríomhshonraí áirithe don Chomhairleoir Cumarsáide agus don 
chomhalta den chomh-aireacht atá freagrach as comhordú le Eurostat sa chomh-aireacht 
Gentiloni, Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais, an Ard-Stiúrthóireacht 
um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú agus an Banc Ceannais Eorpach, agus freisin don 
líon beag gníomhaireachtaí nuachta creidiúnaithe a fhaigheann eisiúintí nuachta roimh ré faoi 
lánchosc trí mhodhanna leictreonacha. 

67 Measann Eurostat go bhfuil an rochtain réamheisiúna teoranta, go bhfuil bonn cirt leis, go 

bhfuil sé á rialú agus á phoibliú i gcomhréir leis an gCód Cleachtais. Maolóidh Eurostat na rioscaí 
sin a luaitear trí dhianfhaireachán a dhéanamh ar a chleachtais réamhscaoilte. 

Bosca 5 - Taighde ar an tionchar a d’fhéadfadh a 
bheith ag réamheisiúint ar mhargaí caipitil 
Féach an freagra ar mhír 67. 

69 Is cleachtas seanbhunaithe i dtromlach mór na mBallstát é rochtain réamheisiúna. 

Leagtar amach i dTáscaire 6.7 den Chód Cleachtais don Staidreamh Eorpach na rialacha maidir le 
rochtain réamhscaoilte, agus ar an gcaoi sin tugtar creat le haghaidh cleachtais chomhchuibhithe 
ar cheart d’údaráis staidrimh iad a chur i bhfeidhm go neamhspleách in CSE. 

73 Maidir le moltaí 1-4 in athbhreithniú piaraí ESGAB 2014 ar an reachtaíocht maidir le 

ceapachán agus dífhostú na bainistíochta sinsearaí, chuir Eurostat tuairimí éagsúla in iúl a bhí 
curtha in iúl aige do ESGAB. Go suntasach, mheas Eurostat go bhfreagraíonn rialacháin foirne an 
Aontais, i gcomhar leis an gCinneadh ón gCoimisiún maidir le Eurostat, atá ar fáil go poiblí, do 
cheanglais an Chóid Chleachtais.   

Tá tuilleadh sonraí ar fáil sa fhreagra ar mhír 74.  

Maidir le rochtain réamheisiúna, rinne Eurostat imscrúdú ar an ábhar agus rinne siad bearta chun é 
a theorannú tuilleadh, agus rinne siad é a rialú agus a phoibliú, i gcomhréir le Prionsabal 6 den 
Chód Cleachtais (féach freagraí ar mhíreanna 66-69).  

Mar sin féin, déanfaidh Eurostat tuilleadh measúnú criticiúil fós ar an gcleachtas atá aige faoi 
láthair mar fhreagairt ar Mholadh ESGAB 2021/4. 

74 Sa fhreagra a thug sé ar thuarascáil 2021, deimhníonn Eurostat an seasamh a bhí aige 

roimhe sin agus na tuairimí a bhí aige maidir le hearcú agus dífhostú lucht bainistíochta sinsearaí 
Eurostat.  

Iar moladh ón gCoimisiún, leasaíodh Rialachán (CE) 223/2009 in 2015 chun foráil fhollasach a chur 
san áireamh lena n-áirithítear go bhfuil an nós imeachta um Ard-Stiúrthóir Eurostat a cheapadh 
trédhearcach agus bunaithe ar chritéir ghairmiúla. Sa chleachtas, d’earcaigh an Coimisiún an tArd-
Stiúrthóir, an Leas-Ardstiúrthóir agus na Stiúrthóirí atá ann faoi láthair bunaithe ar chomórtais 
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oscailte. Ina theannta sin, rinne an glao ar iarrthóirí in 2016 cur síos sainráite ar ról Ard-Stiúrthóir 
Eurostat, agus bhí sé soiléir go rabhthas ag súil leis go léireodh na hiarrthóirí ar an bpost go bhfuil 
na hinniúlachtaí staidrimh is gá acu chun freagrachtaí an phoist a chomhlíonadh. Déantar cur síos 
in Airteagail 7 agus 8 den Chinneadh ón gCoimisiún maidir le Eurostat ar ról agus ar fhreagrachtaí 
Ard-Stiúrthóir Eurostat i dtéarmaí a áirithíonn go bhfuil inniúlachtaí gairmiúla ábhartha aige/aici. 

75 Féach freagra ar mhír 73. 

76 Ní ar iontaoibh amháin a bunaíodh an obair leantach maidir le gníomhaíochtaí feabhsúcháin 

mar thoradh ar athbhreithniú piaraí. D’fheidhmigh Eurostat rialuithe chun a gcur chun feidhme a 
fhíorú, agus thuairiscigh sé go rialta do CCSE. Dá bhrí sin, áirithíodh tras-ghrinnscrúdú ar leibhéal an 
Choiste sin freisin. 

77 I measc na 155 ghníomhaíocht feabhsúcháin a luaitear i mír 77, baineann 8 gcinn leis an 

Ríocht Aontaithe, nach bhfuil aon obair leantach ag teastáil ina leith ó d’fhág an Ríocht Aontaithe 
an tAontas. Tá 29 ngníomhaíocht ann atá comhtháite cheana féin i ngníomhaíochtaí na n-oifigí 
staidrimh náisiúnta (OSN) lena mbaineann, mar shampla pleanáil, tuairisciú, athbhreithnithe 
cáilíochta, mar sin ní mór iad a mheas mar a bheith curtha chun feidhme. Mar thoradh air sin, níl 
118 ngníomhaíocht curtha chun feidhme fós, is ionann é sin agus 13 % as 910 ngníomhaíocht 
feabhsúcháin. Leanfaidh Eurostat le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí sin a leanúint. 

79 Ní rud neamhghnách é go dtógann leasú ar reachtaíocht staidrimh tamall fada toisc nach 

bhfuil ach céim an ullmhúcháin faoi údarás díreach na n-oifigí staidrimh náisiúnta, níl 
comhairliúcháin ná glacadh ag an rialtas agus ag an bParlaimint ansin faoi údarás díreach na n-
oifigí staidrimh náisiúnta agus dá bhrí sin féadfaidh sé tréimhse níos faide a ghlacadh. 

Mar réiteach ar an scéal gan aon rannpháirtíocht luath a bheith ag ionadaithe sinsearacha na 
bpríomhpháirtithe leasmhara, le haghaidh an tríú babhta d’athbhreithnithe piaraí CSE forbraíodh 
feachtas cumarsáide agus moladh rannpháirtíocht na haireachta maoirseachta/an chomhlachta 
rialtais fhreagraigh go háirithe, ionas go mbeidh siad ar an eolas faoin bpróiseas agus go mbeidh 
siad ar an eolas faoi na cúiseanna atá le moltaí maidir le reachtaíocht staidrimh a athbhreithniú. 

85 Tógann sé am athbhreithnithe piaraí stóinseacha a ullmhú agus a dhéanamh. Chuige sin 

éilítear ceachtanna a fhoghlaim ó bhabhtaí roimhe seo, an Cód Cleachtais a athbhreithniú más gá, 
modheolaíocht agus doiciméid tacaíochta a fhorbairt a aontaíonn CCSE agus na hathbhreithnithe 
piaraí a dhéanamh.  

Ní mheastar go bhfuil tábhacht ag baint leis an moill ama a breathnaíodh idir dhá bhabhta 
d’athbhreithnithe piaraí. Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin gur aistrigh tionchair Covid-19 
tréimhse cur chun feidhme an tríú bhabhta ó 2020-2022 go 2021-2023. Maidir leis an tSlóvaic, ní 
mór a mheas gur athbhreithniú píolótach a bhí ina athbhreithniú piaraí in 2013 a bhí dírithe ar 
mhodheolaíocht athbhreithnithe piaraí a thástáil agus is é sin an fáth go ndearnadh é roimh na 
hathbhreithnithe piaraí eile sa dara babhta. 

86 Tá ceithre chritéar nithiúla molta ann chun údaráis náisiúnta eile a roghnú (ÚNE). B'éigean do 

na Ballstáit ar a laghad dhá cheann díobh a roghnú.  

Iarradh ar thíortha a raibh athbhreithnithe piaraí ar siúl acu in 2021 Eurostat a chur ar an eolas 
faoi na húdaráis náisiúnta eile a roghnaíodh chun páirt a ghlacadh sna hathbhreithnithe piaraí agus 
údar a thabhairt lena rogha. Roinneadh an t-eolas seo le CCSE, rud a thug deis do gach piara 
measúnú trédhearcach criticiúil a dhéanamh ar údaráis náisiúnta eile. Mar shampla, sa tuarascáil 
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ar dhul chun cinn maidir le hathbhreithnithe piaraí a cuireadh i láthair ag cruinniú de CCSE i mí na 
Bealtaine 2021 bhí faisnéis maidir leis an nós imeachta agus torthaí i dtaca le húdaráis náisiúnta 
eile a roghnú do na tíortha a ndearnadh athbhreithniú piaraí orthu in 2021 (mír 2.4). Freastalaíonn 
cathaoirleach ESGAB ar gach CCSE agus faigheann sé na doiciméid go léir lena n-áirítear 
tuarascálacha ar dhul chun cinn athbhreithnithe piaraí a thugann deis chun tuairim a nochtadh ar 
aon cheist a bhaineann leis na hathbhreithnithe piaraí. 

87 Tá na híostairseacha de thrí údarás náisiúnta eile agus na huastairseacha de shé údaráis 

náisiúnta eile comhaontaithe ag CCSE. Bunaithe ar na critéir a chomhaontaigh CCSE, níor cuireadh 
aon phríomhúdarás náisiúnta eile as an áireamh i gcomhthéacs na n-athbhreithnithe piaraí. 
Ceadaítear leis an athbhreithniú ar líon údarás náisiúnta eile roghnaithe an córas iomlán a 
thabhairt i gcrích. 

88 I gcomhréir le Cinneadh 235/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 

mbunaítear ESGAB, is é is cuspóir do ESGAB forléargas neamhspleách a thabhairt ar an gCóras 
Staidrimh Eorpach maidir le cur chun feidhme Chód Cleachtais an Staidrimh Eorpaigh. 

Dá bhrí sin, tá sainordú soiléir ag ESGAB atá nasctha le cur chun feidhme an Chóid Chleachtais. 
Déanann sé rannchuidiú luachmhar le gníomhaíochtaí atá dírithe ar neamhspleáchas, ionracas agus 
cuntasacht bhaill CSE a chosaint. Cuirtear a chreat dlíthiúil in oiriúint don ról sin. 

89 Is sásra féinrialála iad athbhreithnithe piaraí agus forbraíonn agus formheasann CCSE a 

modheolaíocht. Sa nós imeachta seo, measann an Coimisiún go bhfuil dearcadh an Aontais curtha 
san áireamh go hiomlán. 

Cuireadh ESGAB san áireamh ón tús i ndearadh mhodheolaíocht na n-athbhreithnithe piaraí. Ghlac 
sé páirt i dTascfhórsa tiomnaithe CSE agus i gcruinnithe CCSE. Chuir Eurostat ESGAB ar an eolas go 
rialta maidir leis an dul chun cinn leis na hathbhreithnithe piaraí. Tá meas ar mholtaí ESGAB agus 
breithníodh go cúramach iad. 

CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ (Míreanna 90-103) 

 90 Bunaithe ar na torthaí deireanacha a foilsíodh ó shuirbhé sástachta úsáideoirí Eurostat 2020, 

déanann formhór na n-úsáideoirí cáilíocht shonraí Eurostat a rátáil mar shonraí atá ar chaighdeán 
an-mhaith nó ar chaighdeán maith (rátáil 26 % go raibh sé an-mhaith agus rátáil 46 % eile go 
raibh sé maith). Deimhnítear é sin le torthaí an tsuirbhé nua ar shástacht úsáideoirí 2022, agus 
30 % de na rátálacha an-mhaith agus 41 % de na rátálacha maith.  

91 Ó bhí 2018 ann tá córas faireacháin níos stóinsí curtha i bhfeidhm atá bunaithe ar tháscairí 

níos fearr. I dtuairim an Choimisiúin, ligfidh na táscairí nua dúinn tomhas oibiachtúil a dhéanamh, 
agus teicneolaíochtaí digiteacha á n-úsáid, ar ábharthacht, ar thráthúlacht agus ar 
inchomparáideacht an staidrimh Eorpaigh le himeacht ama. Rinneadh dhá mheastóireacht 
eatramhacha agus ceann deiridh de chur chun feidhme an chláir, agus rinneadh measúnú ar cé acu 
ar baineadh amach nó nár baineadh amach a chuspóirí, agus foilsíodh sin ar shuíomh gréasáin 
Eurostat. 
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92 Déanann an 12 chomhalta arna gceapadh ag an gCoimisiún ionadaíocht thar ceann úsáideoirí, 

freagróirí agus páirtithe leasmhara eile sa staidreamh Eorpach (lena n-áirítear pobal na 
heolaíochta, na comhpháirtithe sóisialta agus an tsochaí shibhialta). 

Bhí comhdhéanamh níos forleithne ann ar réamhtheachtaí CCSE (an Coiste Comhairleach Eorpach 
um Fhaisnéis Staidrimh sna Réimsí Eacnamaíocha agus Sóisialta, CEIES). Ansin, rinneadh CEIES a 
chuíchóiriú i bhfoirm CCSE chun é a dhéanamh níos dírithe agus níos éifeachtaí agus tuairimí na n-
úsáideoirí éagsúla á gcur in iúl.  

Cuireann Eurostat an sainmhíniú ar FBManna i bhfeidhm de réir an Mholta ón gCoimisiún maidir 
leis an sainmhíniú ar mhicrifhiontair agus ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide (2003/361/CE), 
rud lena n-aithnítear – chun críocha staidrimh – gurb é líon na bhfostaithe an t-aon chritéar atá ag 
teastáil. Déanfaidh Eurostat athbhreithniú ar an sainmhíniú atá ann faoi láthair agus breithneoidh 
sé critéir airgeadais a chur leis. 

Moladh 1 - Freastal níos fearr ar riachtanais úsáideoirí 

Glacann an Coimisiún go páirteach leis an moladh sin.  

Féachfaidh an Coimisiún, i gcomhar le CCSE, ar ghníomhaíochtaí agus ar mhodhanna oibre CCSE 
d’fhonn an chuimsitheacht a threisiú. Measann an Coimisiún, áfach, gurb iomchuí an nós imeachta 
roghnúcháin atá ag comhaltaí CCSE faoi láthair. 

93 Aontaíonn an Coimisiún gur cheart acmhainní leordhóthanacha a leithdháileadh ar Eurostat 

agus ar na hÚdaráis Staidrimh Náisiúnta tríd an gclár staidrimh Eorpach, agus ardtosaíocht á 
tabhairt do thionscadail nuálacha.  

Maoiníonn Eurostat gníomhaíochtaí staidrimh nuair a leagtar an maoiniú sin amach sa reachtaíocht. 
Maidir leis na gníomhaíochtaí staidrimh ar fad, lena n-áirítear gníomhaíochtaí éigeantacha, 
féadfaidh maoiniú Eurostat baint a bheith aige le modheolaíochtaí nua, le foinsí nua sonraí nó le 
topaicí nua beartais. 

Tá an Coimisiún ar an eolas faoi thábhacht an mheasúnaithe cháilíochtúil. Rinneadh feabhsúcháin 
le tabhairt isteach ríomh-Dheontas ó bhí 2018 ann agus é mar aidhm bonn cirt mionsonraithe a 
bheith leis na deontais go léir. Tugann an Coimisiún dá aire barúil CIE agus déanfaidh sé tuilleadh 
oibre sa treo sin. 

Maidir le modúil SFS, tá sintéisí na dtuarascálacha náisiúnta ar fad a bhaineann le deontais ar fáil 
go poiblí ar shuíomh gréasáin Eurostat. 

Moladh 2 – Féachaint le feabhas a chur ar neamhspleáchas 

airgeadais an chláir staidrimh Eorpaigh agus tús áite a 

thabhairt do thionscadail nuálacha 

Glacann an Coimisiún moladh 2 (a) agus (b). 

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar a indéanta atá sé an chéad chlár staidrimh Eorpach eile a 
dhéanamh níos neamhspleáiche ar fhoinsí éagsúla maoinithe, i gcomhthéacs an athbhreithnithe 
meántéarma ar an gclár staidrimh Eorpach atá ann faoi láthair in 2024. 
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Comhaontaíonn an Coimisiún gur cheart acmhainní leordhóthanacha a leithdháileadh ar Eurostat 
agus ar na hÚdaráis Staidrimh Náisiúnta tríd an gclár staidrimh Eorpach, agus gur cheart tús áite a 
thabhairt do thionscadail nuálacha. Ba cheart go gcuirfeadh sé sin ar chumas CSE forbairt agus 
úsáid a bhaint as acmhainneacht iomlán foinsí nua sonraí agus teicneolaíochtaí digiteacha, go 
háirithe chun na ceanglais sonraí atá ag athrú go tapa agus a bhaineann leis an gclaochlú 
digiteach, leis an aistriú glas agus leis an athrú aeráide a chomhlíonadh ar bhealach níos fearr agus 
chun breisluach an Aontais a bhfuiltear ag súil leis ina leith sin a chur ar fáil. 

94 Ní mór fadhbanna casta modheolaíochta a imscrúdú go cúramach agus ní mór plé a 

dhéanamh leis na Ballstáit. Is ar mhaithe le cáilíocht agus comhsheasmhacht sonraí é má dhéantar 
an plé sin go mion sula n-eisítear treoraíocht mhodheolaíochta. 

Ina theannta sin, pléifidh Eurostat leis na Ballstáit aon fheabhas a d’fhéadfadh a bheith ann ó 
thaobh tacaíochta de agus scrúdóidh sé cibé acu an mbeadh nó nach mbeadh nótaí inmheánacha 
cabhrach ina leith sin. 

95 Cé go n-admhaíonn an Coimisiún gur gá na tuarascálacha cáilíochta ó na Ballstáit a 

chomhchuibhiú tuilleadh agus gur gá iad a chur i láthair, leanann na tuarascálacha cáilíochta sin ar 
chaighdeán chóras Aonair Chomhtháite um Meiteashonraí CSE i staitisticí SFS agus gnó agus 
Caighdeán CSE do Struchtúr na dTuarascálacha Cáilíochta um Chaiteachas Sláinte. 

96 Sna réimsí a chumhdaítear leis an iniúchóireacht, níl gá le hobair fíorúcháin ar an láthair sna 

Ballstáit amhail an nós imeachta um easnamh iomarcach agus an t-ollioncam náisiúnta chun 
iontaofacht an staidrimh a áirithiú.  

I dtuairim an Choimisiúin, sna réimsí sin, déanann Eurostat measúnuithe cáilíochta bunaithe ar 
nósanna imeachta bailíochtaithe stóinseacha, ar thuarascálacha cáilíochta agus ar phlé le 
staitisteoirí na mBallstát. Oibreoidh Eurostat chun tuilleadh feabhais a chur ar dhoiciméadacht na 
measúnuithe cáilíochta sin.  

97 I gcás nach gcuireann tír sonraí isteach in am, bhain Eurostat úsáid as meastacháin chun 

comhiomlán an Aontais a fháil agus eisiúint thráthúil sonraí a áirithiú.  

Maidir le cúiseanna báis, tá bailiú sonraí bunaithe ar mhicreashonraí i.e. básanna aonair. Níl aon 
mhodheolaíocht chomhaontaithe ann maidir le meastachán básanna aonair. Is éard atá i gceist le 
meastachán den sórt sin ná an riosca go mbeadh athruithe tábhachtacha ar threochtaí ar iarraidh, 
rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le léirmhínithe earráideacha a bheith ann ó thaobh 
eipidéimeolaíochta de. Dá bhrí sin, ní dhearnadh aon mheastachán den sórt sin ar chúiseanna báis i 
gcás na Fraince ná do chomhiomláin an Aontais le haghaidh 2018. 

98 Ullmhaítear na tuarascálacha de réir fhorálacha na rialachán agus cuirtear san áireamh iontu 

an leibhéal mionsonraithe a cheaptar a chuirfidh tuarascáil ar fáil don Pharlaimint agus don 
Chomhairle. 

Tá faisnéis chomhlántach ar fáil ar shuíomh gréasáin Eurostat. Soláthraíonn Eurostat faisnéis agus 
freagraí go rialta freisin ar iarrataí ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle e.g. trí cheisteanna 
na Parlaiminte, teagmhálacha leis an bParlaimint, cruinnithe rialta ag an gComhairle, an pacáiste 
bliantúil staidrimh a dhírítear chuig an gComhairle etc. Féachfaidh an Coimisiún an bhféadfaí 
feabhsuithe a dhéanamh ar thuarascálacha amach anseo i gcás inarb iomchuí. 
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Moladh 3 – Tuarascálacha cáilíochta na mBallstát agus 

measúnú cáilíochta an Staidrimh Eorpaigh a fheabhsú 

Glacann an Coimisiún moladh 3 a).   

Glacann an Coimisiún moladh 3 b) go páirteach. Oibreoidh an Coimisiún chun tuilleadh feabhais a 
chur ar dhoiciméadú a chuid measúnuithe cáilíochta. Maidir le measúnuithe cáilíochta, measann an 
Coimisiún, sna réimsí a chumhdaítear leis an iniúchadh, go ndéanann sé measúnuithe cáilíochta 
críochnúla bunaithe ar nósanna imeachta bailíochtaithe stóinseacha, ar thuarascálacha cáilíochta 
agus ar phlé le staitisteoirí na mBallstát.  

99 Tá 99 bhféilire eisiúna de chuid Eurostat comhlánaithe agus i gcomhréir le cleachtais ECFE 

agus na nOifigí Staidrimh Náisiúnta maidir leis na sonraí a chuirtear ar fáil.  

I gcomhréir leis na cleachtais idirnáisiúnta, tá mionsonraí maidir leis na miondealuithe, maidir leis 
an aicmiú a úsáidtear agus maidir leis na modheolaíochtaí lena n-áirítear athbhreithnithe le fáil sna 
meiteashonraí nó taobh istigh de na táirgí staidrimh.  

Scaipeann Eurostat sonraí SFS i mbulc de roinnt tíortha chun freagairt d’éileamh an úsáideora go 
mbeadh sonraí náisiúnta ar fáil a luaithe is féidir, fiú mura bhfuil comhiomlán an Aontais ar fáil go 
fóill. 

100 Féach freagra ar mhír 66. 

Moladh 4 – An cleachtas atá ann faoi láthair maidir le 

staidreamh réamheisiúna a athmhachnamh 

Ní ghlacann an Coimisiún le moladh 4 a), toisc go bhfuil cleachtas Eurostat maidir le rochtain 
réamheisiúna i gcomhréir leis an gCód Cleachtais agus dá bhrí sin rachfar ina bhun sin. 

Glacann an Coimisiún moladh 4 b) agus déanfaidh sé athmheasúnú dá réir ar mhódúlachtaí an 
chleachtais atá aige faoi láthair. 

101 Tagraítear i mbarúlacha CIE do mholtaí ó ESGAB.  

Maidir le moltaí 1-4 in athbhreithniú piaraí ESGAB 2014 i ndáil leis an reachtaíocht maidir le 
ceapadh agus dífhostú bainistíochta sinsearaí, chuir Eurostat tuairimí éagsúla in iúl a bhí curtha in 
iúl aige do ESGAB. 

Maidir le rochtain réamheisiúna, tá an cleachtas atá ag Eurostat faoi láthair ag teacht leis an gCód 
Cleachtais.  

Féach freagraí mionsonraithe ar mhír 73.  

102 Ní ar iontaoibh amháin a bunaíodh an obair leantach maidir le gníomhaíochtaí feabhsúcháin 

mar thoradh ar athbhreithniú piaraí. D’fheidhmigh Eurostat rialuithe chun a gcur chun feidhme a 
fhíorú, agus thuairiscigh sé go rialta do CCSE. Dá bhrí sin, áirithíodh tras-ghrinnscrúdú ar leibhéal an 
Choiste sin freisin. 
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Don bhabhta faireacháin dheiridh, chuir Eurostat fíorú chun feidhme ar an dul chun cinn a 
thuairiscigh na hoifigí staidrimh náisiúnta, e.g. trí fhíorú go raibh faisnéis ar fáil ar an láithreán 
gréasáin, gur ullmhaíodh doiciméid, etc. Cuireadh litreacha chuig na Ballstáit inar lorgaíodh 
tuilleadh faisnéise nuair ba ghá.  

Mar réiteach ar an scéal gan aon rannpháirtíocht luath a bheith ag ionadaithe sinsearacha na 
bpríomhpháirtithe leasmhara, le haghaidh an tríú babhta d’athbhreithnithe piaraí CSE forbraíodh 
feachtas cumarsáide agus moladh rannpháirtíocht na haireachta maoirseachta/an chomhlachta 
rialtais fhreagraigh go háirithe. 

103. Tógann sé am athbhreithnithe piaraí stóinseacha a ullmhú agus a dhéanamh. Chuige sin 
éilítear ceachtanna a fhoghlaim ó bhabhtaí roimhe seo, an Cód Cleachtais a athbhreithniú más gá, 
modheolaíocht agus doiciméid tacaíochta a fhorbairt a aontaíonn CCSE agus na hathbhreithnithe 
piaraí a dhéanamh.  

Ní mheastar go bhfuil tábhacht ag baint leis an moill ama a breathnaíodh idir dhá bhabhta 
d’athbhreithnithe piaraí. Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin gur aistrigh tionchair Covid-19 
tréimhse cur chun feidhme an tríú bhabhta ó 2020-2022 go 2021-2023. 

Moladh 5 – Measúnú a dhéanamh ar a indéanta atá sé 

sainordú an Bhoird Chomhairligh um Rialachas Staitistiúil 

Eorpach a neartú 

Ní ghlacann an Coimisiún an moladh seo.  

I gcomhréir le cinneadh 235/2008 lena mbunaítear ESGAB, is é is cuspóir do ESGAB forléargas 
neamhspleách a sholáthar ar an gCóras Staidrimh Eorpach maidir le cur chun feidhme Chód 
Cleachtais an Staidrimh Eorpaigh. Baintear úsáid as na hathbhreithnithe piaraí chun measúnú a 
dhéanamh ar chomhlíonadh Eurostat agus CSE leis an gCód Cleachtais bunaithe ar mhodheolaíocht 
thrédhearcach. Tá Eurostat den tuairim go bhfuil cumhachtaí fairsinge ag ESGAB gníomhaíochtaí a 
dhéanamh agus a thuairimí a chur in iúl maidir le hathbhreithnithe piaraí. 
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