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I. FREAGRAÍ AN CHOIMISIÚIN AGUS SEGS I 
mBEAGÁN FOCAL 

Is modh comhair uathúil iad na cláir trasteorann a chuirtear chun feidhme feadh na dteorainneacha 
seachtracha talún agus farraige an Aontais idir na Ballstáit agus na tíortha comharsanachta 
comhpháirtíochta. Déanann an comhar sin foráil maidir le teagmháil fheabhsaithe idir daoine agus 
malartaithe feabhsaithe ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil agus cuimsíonn sé réimse leathan 
gníomhaithe (bardais, ENRanna, ollscoileanna, etc.). Sásaíonn Cláir um Chomhar Trasteorann (CTT) 
na hIonstraime Eorpaí um Chomharsanacht 2014-2020 (IEC) agus na geallsealbhóirí uile go mór, 
agus braitear go forleathan gur bealach éifeachtach iad chun an tAontas agus a thíortha 
comharsanachta a thabhairt le chéile, bunaithe ar dhúshláin agus tosaíochtaí chomhchoiteanna ina 
bhfuil úinéireacht agus comhpháirtíocht mar chroílár an chomhair sin.  

Tá ról speisialta ag an gcomhar mar chuid de bhosca uirlisí an Aontais. I roinnt cásanna, is leis na 
cláir CTT IEC a cumasaíodh an comharnach dtarlódh murach sin nó lena mbeadh deacrachtaí ar 
chúiseanna polaitiúla; mar shampla, comhar idir Iosrael agus a comharsana Arabacha. Mar sin, is 
uirlis thábhachtach, neamhpholaitiúil agus neartaithe muiníne é CTT. Is mórshócmhainn agus 
breisluach é sin, rud a aithníonn na comhpháirtithe ar fad a bhfuil baint acu leis.  

Tá cláir CTT IEC ríthábhachtach freisin chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí i bhforbairt na 
limistéar teorann, agus ar na dúshláin a thrasnaíonn teorainneacha náisiúnta, e.g. athrú aeráide nó 
naisc iompair. Ó thaobh aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin trí shamhail rialachais 
comhair shonrach, léiríodh go bhfuil CTT IEC ina hionstraim éifeachtach chun teacht ar réitigh 
chomhpháirteacha.  

Is díol sásaimh don Choimisiún conclúid fhoriomlán na tuarascála speisialta CIE, lena ndeimhnítear 
gur soláthraíodh tacaíocht ábhartha luachmhar do na réigiúin ar an dá thaobh de theorainn 
sheachtrach an Aontais trí na cláir CTT IEC. I bhfianaise uainiú an iniúchta ní rabhthas in ann ach 
chuid de thorthaí CTT IEC a thaifead, cláir a gcuireadh tús lena gcur chun feidhme ina n-iomlán in 
2019. Ní thaispeánfar na torthaí iomlána ach ar a thabhairt i gcrích in 2025. 

Aithníonn an Coimisiún gur féidir feabhas a chur i gcónaí ar na comhlántachtaí idir ionstraimí an 
Aontais a cuirtear chun feidhme ar an gcríoch chéanna.  Is díol sásaimh don Choimisiún an tsuim 
atá ag toscaireachtaí an Aontais a bheith níos gníomhaí agus níos eolasaí faoin gcomhar. Is díol 
sásaimh don Choimisiún conclúid CIE faoin ngá atá le rannpháirtíocht níos dlúithe thoscaireachtaí 
an Aontais Eorpaigh, agus measaimid gur gá,  leis an rannpháirtíocht sin, na rialacha maidir le 
rialachas na gclár seo faoi chur chuige na bainistíochta comhroinnte a urramú.  

Aithníonn an Coimisiún roinnt de na saincheisteanna maidir le cur chun feidhme CTT IEC san am a 
chuaigh thart, amhail tosú déanach na gclár, roinnt laigí i bhfaireachán na dtorthaí nó rochtain 
neamhleor ar uirlisí tuairiscithe frithchalaoise. Thug an Coimisiún aghaidh ar na saincheisteanna sin 
trí chomhtháthú CTT IEC sa chreat foriomlán Interreg laistigh den bheartas comhtháthaithe. 
Tairbheoidh ‘cláir Interreg NEXT’, mar a thugtar orthu, de chreat dlí simplithe in 2021-2027, de 
nósanna imeachta nua, agus de thiomantas ardleibhéil leanúnach, d'ainneoin na dúshlán nach 
bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo atá cruthaithe ag fogha míleata na Rúise faoin Úcráin. Beidh 
Interreg NEXT mar chroílár den tacaíocht a thugann an tAontas Eorpach don Úcráin agus dá muintir 
atá ar a gconair Eorpach chun acmhainní a fhorbairt agus chun naisc chomhair a chothú leis an 
Aontas sna réigiúin teorann.  
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II. FREAGRAÍ AN CHOIMISIÚIN AGUS SEGS AR 
PHRÍOMHBHARÚLACHA CIE  

1. Comhlántacht CTT IEC leis na cláir eile atá maoinithe ag an 

Aontas  

Is díol sásaimh don Choimisiún príomhbharúil CIE gur forbraíodh na cláir CTT IEC ar bhealach 
rannpháirteach agus gur aithníodh tosaíochtaí atá ailínithe le dúshláin choiteanna na réigiún 
teorann. Tugann sé dá aire freisin gur aithin CIE go raibh na cuspóirí téamacha a roghnaíodh do na 
cláir i gcomhréir lena n-anailís ar dúshláin agus laigí na réigiún1 agus go raibh ról tábhachtach ag 
an tsochaí sibhialta  i dtosaíochtaí agus riachtanais na réigiún rannpháirteach a shainiú2. 

Spreagann agus cuireann an Coimisiún comhordú chun cinn idir cláir an Aontais, chomh maith le 
huirlisí chun na sineirgí idir eatarthu a fheabhsú agus chun maoiniú dúbailte a sheachaint. Is díol 
sásaimh dúinn barúil CIE go ndearna an Coimisiún iarracht cistiú dúbailte a sheachaint.agus sineirgí 
a d'fhéadfadh a bheith ann a aithint3. D’eisigh an Coimisiún moladh do na cláir ar an gcaoi sin 
freisin. Chomh maith leis sin, le tacaíocht an Choimisiúin, chruthaigh Interact agus TESIM 
(tionscadal cúnaimh theicniúil an Choimisiúin a thacaíonn leis na cláir CTT IEC), ardán idirphlé 
‘Feabhas a chur ar shineirgí ar fud na Meánmhara’ i mí Iúil 2020. Tá an t-ardán sin ar fáil do na 
cláir Interreg 2021-2027 ar fad a oibríonn sa Mheánmhuir, agus éascaíonn sé comhordú níos láidre 
a bheith ann le linn an chlársceidealaithe agus an chur chun feidhme araon. Tugann an Coimisiún 
dá aire freisin gur aithin CIE na hiarrachtaí comhordaithe atá á ndéanamh ag TESIM, ag an gclár 
Interact, agus ag na cláir CTT IEC féin4.  

Tá na húdaráis bhainistíochta freagrach as sineirgí a áirithiú, agus as dúbailt nó cistiú dúbailte a 
sheachaint. I ndáil leis sin, ní aontaíonn an Coimisiún ‘nach leor é’ an comhordú a dhéantar, agus go 
bhfuil ‘easpa comhordaithe struchtúrtha’ ann5. 

Measann an Coimisiún mar aon le SEGS go bhfuil sé tábhachtach go mbeidh toscaireachtaí an 
Aontais Eorpaigh níos rannpháirtí i CTT IEC agusi gcláir Interreg NEXT6. Mar sin féin, déanann an 
creat dlíthiúil le haghaidh beartas comhtháthaithe ról an Choimisiúin maidir le cur chun feidhme na 
gclár a shainiú go soiléir. Faoi bhainistíocht chomhroinnte, tá freagracht ar na tíortha 
rannpháirtíochta agus ar údaráis an chláir – agus níl ar an gCoimisiún – tionscadal a roghnú agus 
faireachán a dhéanamh ar leibhéal an tionscadail. 

Maidir leis na cláir 2021-2027, tá na nósanna imeachta chun cláir a chur ar bun faoi bhearta 
beartais chomhtháthaithe simplithe go mór ag an gCoimisiún. Cuirtear deireadh, go háirithe, le 
hainmniú na n-údarás cláir, lenar cheart go gcuideofaí le cosc a chur ar mhoilleanna a aithníodh le 
linn na tréimhse 2014-20207, agus le dlús a chur le tosú na gclár amach anseo.  

                                                 
1Féach barúil 15 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE).  

2Féach barúil 22 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE).  

3Féach barúil 23 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE).  

4Féach barúil 28 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE). 

5Féach barúil 29 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE). 

6Féach barúil 31 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE). 

7Féach barúil 33 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE). 
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2. Roghnú, faireachán agus tuairisciú  

Is díol sásaimh don Choimisiún conclúidí CIE maidir leis an bpróiseas roghnaithe, a cáilíodh mar 
‘trédhearcach den chuid is mó agus cruthaithe chun na tionscadail CTT IEC is oiriúnaí a roghnú’, 
agus ról an Choimisiúin agus na n-údarás bainistíochta chun treoraíocht úsáideach a sholáthair mar 
gheall ar chur chun feidhme tionscadail agus riosca calaoise a laghdú. Tugaimid dár n-aire na 
torthaí CIE a bhaineann le feidhmíocht réamh-mheasta (maith) na gclár, chomh maith le roinnt 
tionchar trasteorann níos laige i mionlach na dtionscadal arna n-iniúchadh. Go luath i mí Dheireadh 
Fómhair 2022, fuair an Coimisiún faisnéis ó údaráis na gclár go bhfuil aghaidh á tabhairt san 
idirthréimhse, go páirteach ar a laghad, ar na laigí atá aitheanta ag CIE8. Mar shampla, an bóthar 
trasnaithe teorann a thógáil in Malhowice, sa Pholainn, rud a chuirfidh feabhas ar ghné 
thrasteorann an tionscadail bóthair réigiúnaigh 885, is tionscadal é atá ar siúl faoi láthair agus ar 
cheart a bheith tugtha chun críche in 2025. De réir na faisnéise a fuarthas ó údaráis na gclár, 
rinneadh na seiceálacha ar an láthair ó phlean bliantúil 2020-2021 go léir faoi dheireadh mhí an 
Mheithimh 2022. 

Maidir le creat faireacháin agus tuairiscithe na gclár, roghnaíonn gach clár comhtháscaire aschuir 
amháin ar a laghad in aghaidh na tosaíochta, trína bhféadtar leibhéal réasúnta comhiomlánaithe a 
bheith ar leibhéal CTT IEC9. Tá tuilleadh oibre beartaithe chun tacú leis na cláir, lena n-áirítear trí 
chúnamh teicniúil, chun cuidiú leo córas na dtáscairí a bhunú go cruinn ar leibhéal tionscadail.  

3. Cláir NEXT agus ionchas don todhchaí 

Is díol sásaimh don Choimisiún gur aithin CIE go léiríonn na hathruithe a rinneadh sa chreat dlí agus 
sna nósanna imeachta nua le haghaidh 2021-2027 na ceachtanna a foghlaimíodh san am a 
chuaigh thart. Tá an Coimisiún lánchinnte go soláthrófar buntáistí inbhraite do na cláir, dá gcur 
chun feidhme, agus do thairbhithe an tionscadail chomh maith trí na bearta simplithe a thabhairt 
isteach. Measann an Coimisiún go bhforálfar  leis na rialacháin maidir le córas sách stóinseach nua, 
chun aon laigí i mbainistiú na gclár agus na gchóras rialaithe a aithint, córas nach mbeidh ann na 
hiarmhairtí diúltacha ná na moilleanna fada a cruthaíodh leis an nós imeachta ainmniúcháin 
roimhe seo10. Ar an gcuma chéanna, ceapann an Coimisiún nach mbeidh ach buntáistí – gan aon 
riosca substaintiúil – ag baint le cur chun feidhme an nós imeachta simplithe maidir le 
mórthionscadal bhonneagair. Sa reachtaíocht, ceadaítear fós don Choimisiún a thuairim a roinnt 
roimh roghnú an tionscadail, ach níor cheart don idirghabháil sin moill a chur ar chur chun feidhme 
na dtionscadal den sórt sin. 

Measann an Coimisiún gur tugadh aghaidh iomchuí trí na rialacháin nua ar laigí na gcóras 
faireacháin agus tuairiscithe CTT IEC a shainaithin CIE. Chun córas soiléir na dtáscairí coiteanna 
aschuir agus toraidh.a shocrú, beidh ar na cláir creat feidhmíochta an bheartais comhtháthaithe a 
chur i bhfeidhm. Mhol an Coimisiún do na cláir go leanúnach úsáid a bhaint as na comhtháscairí sin, 
agus roghnaigh na cláir Interreg NEXT uile na comhtháscairí aschuir agus toraidh nua a úsáid, rud a 
fhágfaidh leibhéal comhiomlánaithe níos airde sna cláir 2021-2027 i gcomparáid le 2014-202011.  

Go deimhin, cuireadh moill ar ghlacadh an doiciméid ilbhliantúil straitéise mar gheall ar fhogha 
míleata na Rúise faoin Úcráin. Glacadh leis an 12 Lúnasa, áfach.  

                                                 
8 Féach barúlacha 59 agus 66 ó CIE. 

9Féach barúil 61 ó CIE. 

10Féach barúil 77 ó (CIE). 

11Féach barúil 81 ó (CIE). 
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Mar gheall ar fhogha míleata na Rúise faoin Úcráin, tá gníomhaíochtaí comhair an Aontais leis an 
Rúis agus leis an mBealarúis go léir curtha ar fionraí, agus is beag an seans go dtosóidh na cláir 
chomhair 2021-2027 leis an dá thír go gairid amach anseo. D'ainneoin an chomhthéacs pholaitiúil 
an-dúshlánach, tá díograis leanúnach agus ardleibhéal tiomantais i limistéar na Meánmhara don 
chomhar i gcomharsanacht an deiscirt.   

Anuas air sin, tá tábhacht agus dlús á gcur leis an gcomhar idir an Úcráin agus an Mholdóiv mar 
gur éirigh leis an dá thír stádas a bhaint amach mar iarrthóirí AE. Tugann Interreg deis uathúil don 
Úcráin agus do Phoblacht na Moldóive  páirt dhíreach a ghlacadh i gcláir bhainistíochta 
comhroinnte. Leis na hinfheistíochtaí san oideachas, sa tsláinte, sa bhonneagar glas nó sa 
bhainistiú trasnaithe teorann, cuideoidh na cláir Interreg NEXT dul i ngleic le dúshláin éagsúla agus 
le riachtanais phráinneacha na réigiún teorann sna tíortha comhpháirtíochta .agus, chomh maith 
leis sin, tabharfaidh siad deiseanna luachmhara do pháirtithe leasmhara réigiúnacha agus áitiúla 
chun a n-acmhainní a fhorbairt trí thionscnaimh chomhpháirteacha lena gcontrapháirtithe sna 
Ballstáit. Tá an Coimisiún ag déanamh a sheacht ndícheall chun an comhar sin a feabhsú, ó thaobh 
airgeadais de agus tríd an gcreat dlí a oiriúnú araon. Tá gach rud atá ar a chumas á dhéanamh ag 
an gCoimisiún chun glacadh leis na cláir nua faoi dheireadh 2022 chun go mbeifear in ann comhar 
agus infheistíochtaí nua a thosú sna réigiúin teorann a luaithe agus is féidir.  

III. FREAGRAÍ AN CHOIMISIÚIN AGUS SEGS AR 
CHONCLÚIDÍ AGUS AR MHOLTAÍ CIE  

Moladh 1 – Feabhas a chur ar an gcomhordú idir na cláir  

Ba cheart don Choimisiún: 

(a) agus é ag athbhreithniú dréacht na gclár Interreg NEXT, measúnú a dhéanamh an bhfuil na cláir 
ag a bhfuil forluí páirteach tíreolaíoch don chomhordú, do chomhlántachtaí agus do shineirgí idir 

na cláir a áirithiú;  

(b) ina ról faireacháin, cur chun feidhme éifeachtach an chomhordaithe idir na cláir bhunaithe a 

fhíorú. 

Spriocdháta cur chun feidhme (a): 31 Nollaig 2022 

Spriocdháta cur i bhfeidhm (b): 30 Meitheamh 2023 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin. 

Maidir le pointe (a), beidh ar na cláir Interreg 2021-2027 uile, agus Interreg NEXT san áireamh, 
tuairisc a thabhairt ina ndoiciméad cláir ar an mbealach ina gcuirtear comhlántacht agus sineirgí le 
cláir agus ionstraimí cistiúcháin eile san áireamh. (Airteagal 17 (3)(b)(ii) Rialachán Interreg). Mar sin, 
déanann an Coimisiún measúnú le linn a mheasúnaithe cáilíochta ar na cláir, agus roimh an 
bhformheasadh, a bhfuil an ceanglas sin á chomhlíonadh. Cuimsíonn sin tuairisc ar an mbealach 
ina bhfuil sé beartaithe ag údaráis na gclár comhordú a dhéanamh le sruthanna cistiúcháin eile an 
Aontais, lena n-áirítear comhar déthaobhach an Aontais le tíortha comhpháirtíochta. Ag braith ar 
chastacht, ar chomhthéacs, agus ar shonraíochtaí geografacha an chláir, is féidir comhordú a 
bheith éagsúil.  
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Maidir le pointe (b), fíoróidh an Coimisiún an bhfuil an comhordú idir na cláir curtha chun feidhme 
ag údaráis cláir ina gclár Interreg NEXT.  

Moladh2 – Rannpháirtíocht Toscaireachtaí an Aontais a 

fheabhsú 

Ina cháil chomhairleach, ba cheart don Choimisiún rannpháirt córasach a thabhairt, mar bhreathnóirí, 

do SEGS agus do Thoscaireachtaí an Aontais ábhartha, agus iad ag obair ar chomhchoistí 

clársceidealaithe agus ar chomhchoistí faireacháin. 

Spriocdháta cur chun feidhme: an 31 Márta 2023 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin. 

Is é Ard-Stiúrthóireacht an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh an chef de file do bhainistíocht CTT 
IEC agus na cláir Interreg NEXT, agus mar sin déanann sé ionadaíocht ar an gCoimisiún sna coistí 
faireacháin. Mar is amhlaidh le gach clár beartais chomhtháthaithe, déanfaidh an phríomh-Ard-
Stiúrthóireacht lár oibre gach coiste faireacháin a bhreithniú, agus socróidh sé ionadaíocht iomchuí 
ar an gCoimisiún, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí agus comhghleacaithe 
Toscaireachta an Aontais.   

Áiritheoidh an Coimisiún go roinnfear doiciméadacht faireacháin an choiste go córasach le 
comhghleacaithe ábhartha, lena n-áirítear iad siúd sa tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí 
agus i dToscaireachtaí an Aontais. Tá an cleachtas i bhfeidhm sin cheana féin i roinnt cláir CTT IEC, 
e.g. CTT IEC na Meánmhara.  

Cuireann an Coimisiún i dtábhacht nach comhlachtaí cláir foirmiúla iad na coistí clársceidealaithe 
comhpháirteacha. Cruthaíonn na tíortha rannpháirtíochta iad ar bhonn ad hoc chun doiciméid nua 
na gclár a scríobh. Scoirfidh siad de bheith ann in 2022, a luaithe a ghlacfar leis na cláir. 

Moladh3 – Cuir uirlis tuairiscithe calaoise TF in oiriúint  

Ba cheart don Choimisiún ligean do chomhlachtaí frithchalaoise i dtíortha nach Ballstáit den Aontas 

iad (a sainaithníodh i gcomhaontuithe maoinithe) neamhrialtachtaí féideartha a thuairisciú go díreach 

tríd an gCóras Bainistithe Neamhrialtachtaí. 

Spriocdháta cur chun feidhme: an 31 Nollaig 2023 

Glacann an Coimisiún leis an moladh. 

Tá rochtain ar húdaráis tuarascála nua indéanta go teicniúil. Tá sé in déanta, agus déanfar é. Ba 
mhaith leis an gCoimisiún a chur i dtábhacht, áfach, i bhfianaise leibhéal na n-acmhainní daonna 
atá ar fáil faoi láthair, go bhféadfadh sé a bheith dúshlánach oiliúint, treoraíocht, agus cúnamh a 
sholáthar d'úsáideoirí nua. Tugann an Coimisiún dá aire freisin go bhféadfadh saincheisteanna 
inniúlachta a bheith i dtíortha nach Ballstáit den Aontas iad maidir le neamhrialtachtaí a thuairisciú 
tríd an gCóras Bainistithe Neamhrialtachtaí ar an leibhéal náisiúnta. 
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Moladh4 – Treoraíocht a sholáthar maidir le faireachán a 

dhéanamh ar inbhuanaitheacht tar éis dhúnadh an 

tionscadail 

Ba cheart don Choimisiún treoraíocht a sholáthar, i bhfoirm comhairle agus tacaíochta, maidir le 

faireachán a dhéanamh ar inbhuanaitheacht na dtionscadal (maoinithe ag CTT IEC agus cláir Interreg 
NEXT), agus moladh a thabhairt chun na tionscadail thar luach ar leith agus/nó le comhpháirt 

bhonneagair a thuairisciú d’údaráis bhainistíochta maidir le hinbhuanaitheacht a dtorthaí tar éis 

dhúnadh an tionscadail. 

Spriocdháta cur chun feidhme: an 31 Nollaig 2023 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin. 

Is prionsabal tábhachtach é inbhuanaitheacht na dtionscadal chun beartais uile an Aontais a bhaint 
amach. Tabharfaidh an Coimisiún aghaidh réamhghníomhach ar cheist na hinbhuanaitheachta i 
gcás na dtionscadal CTT IEC le linn na n-imeachtaí comhroinnte taithí le haghaidh údaráis na gclár, 
amhail an Grúpa CTT IEC um Comhairliúcháin agus Comhordú (CCG), agus/nó ag cruinnithe an 
choiste faireacháin.   

Cuireann an Coimisiún i dtábhacht go bhfuil inmharthanacht na n-oibríochtaí ina ceanglas rialála le 
haghaidh na gclár Interreg NEXT faoi Airteagal 65 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna 2021-
2027. Déanfaidh údaráis na gclár an inmharthanacht a áirithiú i gcomhréir leis an gceanglas sin.  

Moladh 5 – Dul i gcomhairle le gach seirbhís ábhartha ar 

mhórthionscadal bhonneagair 

I bhfianaise thábhacht straitéiseach na mórthionscadal bonneagair i gcaidreamh déthaobhach le 

tíortha comhpháirtíochta, ba cheart don Choimisiún a áirithiú go rachaidh Ard-Stiúrthóireacht an 

Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh (AS REGIO) i gcomhairle le gach Ard-Stiúrthóireacht ábhartha, leis 
an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí , agus le Toscaireachtaí an Aontais, maidir le liosta na 

dtionscadal cheana féin beartaithe agus le nótaí coincheapa gaolmhara. 

Spriocdháta cur chun feidhme: an 31 Nollaig 2022 

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin. 

I gcomhréir le hAirteagal 57(3) agus (4) de Rialachán Interreg 2021-2027, gheobhaidh Ard-
Stiúrthóireacht an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh liostaí de mhórthionscadail bhonneagair atá 
beartaithe, chomh maith le nótaí coincheapa a shainíonn suíomh, buiséad, príomh-chomhpháirtí 
agus comhpháirtithe, chomh maith le príomhchuspóirí agus spriocanna insoláthartha, na 
mórthionscadal bonneagair, atá le maoiniú faoi na cláir Interreg NEXT. Rachaidh Ard-Stiúrthóireacht 
an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh i gcomhairle leis na seirbhísí ábhartha, lena n-áirítear SEGS 
agus toscaireachtaí an Aontais Eorpaigh. 
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Moladh6 – Úsáid níos fearr a bhaint as na comhtháscairí 

Agus é ag athbhreithniú dréacht na gclár Interreg NEXT, ba cheart don Choimisiún measúnú a 

dhéanamh ar chomhsheasmhacht na dtáscairí, agus an úsáid is leithne is féidir a bhaint as na 

comhtháscairí aschuir agus toraidh a chur chun cinn. 

Spriocdháta cur chun feidhme: Faoi Láthair  

Glacann an Coimisiún leis an moladh sin. 

Cumhdaíodh úsáid níos fearr a bhaint as na comhtháscairí sna rialacháin don tréimhse 2021-2027. 
Déanann na rialacháin foráil maidir le cur chuige córasach ó thaobh an fhaireacháin agus na 
meastóireachta de, chomh maith le comhtháscairí aschuir agus toraidh, atá le húsáid ar an 
mbealach is leithne agus is féidir. Tá feidhm aige sin freisin maidir leis na cláir Interreg NEXT, agus 
déanann an Coimisiún seiceálacha ar chomhsheasmhacht na dtáscairí le linn a mheasúnaithe 
cáilíochta ar na dréachtchláir uile. Leagtar amach tuairiscí modheolaíochta na gcomhtháscairí 
aschuir agus toraidh sa doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin SWD(2021)198. 
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