
2021
Tuarascáil Bhliantúil
ar Ghníomhaireachtaí an Aontais
do bhliain airgeadais 2021
 

EN

GA



CÚIRT INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUCSAMBURG

Teil. +352 4398-1
Fiosruithe: eca.europa.eu/gaPages/ContactForm.asp
Suíomh Gréasáin: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Tá tuilleadh eolais faoin Aontas Eorpach ar fáil ar an idirlíon (http://europa.eu).

Lucsamburg: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, 2022

PDF ISBN 978-92-847-8571-1 doi:10.2865/405169 QJ-07-22-666-GA-N

https://eca.europa.eu/ga/Pages/ContactForm.aspx
http://eca.europa.eu


 2 

 

Clár 

Liosta de ghníomhaireachtaí an Aontais agus de 
chomhlachtaí eile an Aontais atá clúdaithe sa tuarascáil 
seo 7 

Caibidil 1 Gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh agus 
iniúchóireacht Chúirt Iniúchóirí na hEorpa 9 

Réamhrá 10 

Gníomhaireachtaí an Aontais 12 

Cuidíonn cineálacha éagsúla gníomhaireachtaí leis an Aontas 
Eorpach beartais AE a cheapadh agus a chur chun feidhme 12 

Tugann gníomhaireachtaí díláraithe aghaidh ar riachtanais bheartais ar leith 12 

Cuireann gníomhaireachtaí feidhmiúcháin de chuid an Choimisiúin cláir an Aontais 
chun feidhme 12 

Comhlachtaí eile a bhfuil sainorduithe ar leith acu 13 

Athruithe a tharla le déanaí 13 

Maoinítear na gníomhaireachtaí ó fhoinsí éagsúla agus faoi 
cheannteidil éagsúla de CAI 18 

Tá na socruithe don bhuiséad agus don urscaoileadh cosúil le 
chéile do na gníomhaireachtaí ar fad, seachas EUIPO, CPVO agus 
SRB 24 

Éascaíonn Líonra Gníomhaireachtaí AE comhar 
idirghníomhaireachta agus cumarsáid le geallsealbhóirí 25 

Ár n-iniúchadh 27 

Eisímid ráiteas dearbhaithe do gach ghníomhaireacht 27 

Tá ár gcur chuige iniúchóireachta bunaithe ar mheasúnú ar 
phríomhrioscaí 27 

Rioscaí eile 29 

Bainimid úsáid as obair iniúchóirí eile 29 

Tuairiscímid cásanna amhrasta calaoise chuig comhlachtaí 
ábhartha an Aontais, OLAF agus OIPE 29 

Leantar de nósanna imeachta iniúchóireachta a dhigiteáil ag an 
gCúirt 29 



 3 

 

Caibidil 2 Forléargas ar na torthaí iniúchóireachta 34 

Réamhrá 35 

Tá na torthaí ó na hiniúchtaí bliantúla ar na 
gníomhaireachtaí do bhliain airgeadais 2021 dearfach ar 
an iomlán 36 

Tuairimí iniúchóireachta “glana” maidir le beachtas na gcuntas do 
na gníomhaireachtaí go léir 36 

Tá na míreanna “Béim ar ábhar” tábhachtach chun tuiscint a fháil ar chuntais EMA, 
Frontex, SRB agus EIGE 36 

Tuairimí iniúchóireachta “glan” maidir le dlíthiúlacht agus 
rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais do na gníomhaireachtaí 
go léir 38 

Cabhraíonn an mhír “Béim ar ábhar” tuiscint níos fearr a fháil ar ioncam SRB 38 

Tugann an mhír “ábhar breise” aghaidh ar shaincheist a bhfuil tábhacht ar leith ag 
baint léi maidir le hioncam SRB 38 

Tuairimí iniúchóireachta “glana” maidir le dlíthiúlacht agus 
rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais do na 
gníomhaireachtaí, seachas eu-LISA 39 

Cabhraíonn an mhír “Béim ar ábhar” tuiscint níos fearr a fháil ar íocaíochtaí Frontex 40 

Míreanna “ábhar breise” i dtaobh saincheisteanna a bhfuil tábhacht ar leith ag 
baint leo d’íocaíochtaí HaDEA 41 

Thug ár mbarúlacha aghaidh ar réimsí a bhféadfaí feabhsúcháin a 
dhéanamh iontu i 33 ghníomhaireacht 41 

Tá borradh faoi na laigí i nósanna imeachta soláthair poiblí agus iad mar 
phríomhfhoinse leis na híocaíochtaí neamhrialta i gcónaí 43 

Cuireann laigí isteach ar chórais bhainistíochta agus rialaithe 46 

Is minic go mbaineann laigí earcaíochta leis an bpróiseas meastóireachta 48 

Tá tabhairt anonn ard nó íocaíochtaí déanacha ann mar gheall ar laigí i mbainistiú 
buiséadach de ghnáth 48 

Tá gníomhaireachtaí ag déanamh obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 51 

Laigí agus dea-chleachtas maidir le cásanna féideartha 
“dorais imrothlaigh” a láimhseáil ag gníomhaireachtaí 52 

Tá ceanglais shoiléire maidir le comhlíonadh agus faireachán in 
easnamh sa chreat dlíthiúil reatha 55 



 4 

 

Comhlíonann Gníomhaireachtaí lena n-oibleagáidí dlíthiúla den 
chuid is mó 57 

Ní théann ach roinnt gníomhaireachtaí thar ceanglais dhlíthiúla 
agus cásanna féideartha doirse imrothlacha á láimhseáil acu 60 

Táirgí eile a bhaineann leis an ngníomhaireacht atá 
eisithe ag an Aontas 64 

Freagairt líonra ghníomhaireachtaí an Aontais 70 

Caibidil 3 Ráitis dearbhaithe agus torthaí iniúchóireachta 
eile atá sonrach don ghníomhaireacht 71 

3.1. Faisnéis a thacaíonn leis na ráitis dearbhaithe 72 

Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi Cheannteideal 1 de 
CAI – An Margadh Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar 
Digiteach 75 

3.2. Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir 
Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 76 

3.3. An Ghníomhaireacht Tacaíochta do Chomhlacht na 
Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (Oifig BEREC) 85 

3.4. Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais 
Eorpaigh (EASA) 92 

3.5. An tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) 98 

3.6. An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) 105 

3.7. An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA) 110 

3.8. An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 120 

3.9. An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí 
(EMSA) 126 

3.10. Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil 
(ENISA) 133 

3.11. Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA) 140 

3.12. An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) 145 

3.13. Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis 
(EUSPA) 153 

  



 5 

 

Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi Cheannteideal 2 de 
CAI – Comhtháthú, Athléimneacht agus Luachanna 159 

3.14. An Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna 
(Cedefop) 160 

3.15. An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) 167 

3.16. An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) 171 

3.17. An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) 176 

3.18. An tÚdarás Eorpach Saothair (ELA) 184 

3.19. An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) 189 

3.20. Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) 198 

3.21. An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF) 203 

3.22. An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus 
Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) 208 

3.23. An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a 
Fheabhsú (Eurofound) 214 

3.24. Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais 
Choiriúil (Eurojust) 220 

3.25. Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha 
(FRA) 226 

Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi Cheannteideal 3 de 
CAI – Acmhainní Nádúrtha agus an Comhshaol 231 

3.26. An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (EEA) 232 

3.27. An Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (EFCA) 238 

Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi Cheannteideal 4 de 
CAI – Imirce agus Bainistiú Teorainneacha 242 

3.28. An Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn (EASO) 243 

3.29. Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú 
Oibríochtúil a Dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar 
Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA) 252 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 258 

3.30. An Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus 
Cósta (Frontex) 263 



 6 

 

Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi Cheannteideal 5 de 
CAI – Slándáil agus Cosaint 277 

3.31. Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i 
bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL) 278 

3.32. An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um 
Andúil i nDrugaí (EMCDDA) 285 

3.33. Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i 
bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) 291 

Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi Cheannteideal 7 de 
CAI – Riarachán Poiblí Eorpach 298 

3.34. Gníomhaireacht Soláthair Euratom (ESA) 299 

Gníomhaireachtaí Féinmhaoinithe 304 

3.35. Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh (CdT) 305 

3.36. An Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO) 310 

3.37. Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO) 316 

3.38. An Bord Réitigh Aonair (SRB) 326 

Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin an Choimisiúin 
Eorpaigh 334 

3.39. An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, 
Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (Chafea) 335 

3.40. An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, 
Bonneagar agus Comhshaol (CINEA) 340 

3.41. An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas 
agus Cultúr (EACEA) 345 

3.42. Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta 
Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (EISMEA) 350 

3.43. Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um 
Thaighde (ERCEA) 358 

3.44. An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte 
agus an Digitiú (HaDEA) 365 

3.45. An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde 
(REA) 371 



7 

 

Liosta de ghníomhaireachtaí an Aontais 
agus de chomhlachtaí eile an Aontais 
atá clúdaithe sa tuarascáil seo  

Acrainm Ainm iomlán 

ACER 

Ghníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um 
Chomhar idir Rialálaithe 
Fuinnimh 

CdT 
Ionad Aistriúcháin 
Chomhlachtaí an Aontais 
Eorpaigh 

Cedefop An Lárionad Eorpach um 
Fhorbairt na Gairmoiliúna 

CEPOL 

Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um 
Oiliúint i bhForfheidhmiú 
an Dlí 

Chafea 

An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin um 
Thomhaltóirí, Sláinte, 
Talmhaíocht agus Bia 

CINEA 

An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Eorpach 
um an Aeráid, Bonneagar 
agus Comhshaol 

CPVO An Oifig Chomhphobail 
um Chineálacha Plandaí 

EACEA 
An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Eorpach 
um Oideachas agus Cultúr 

EASA 
Gníomhaireacht 
Sábháilteachta Eitlíochta 
an Aontais Eorpaigh 

EASO 
An Oifig Eorpach 
Tacaíochta do Chúrsaí 
Tearmainn 

ECDC 
An Lárionad Eorpach um 
Ghalair a Chosc agus a 
Rialú 

Acrainm Ainm iomlán 

ECHA An Ghníomhaireacht 
Eorpach Ceimiceán 

EEA An Ghníomhaireacht 
Eorpach Chomhshaoil 

EFCA 
An Ghníomhaireacht 
Eorpach um Rialú ar 
Iascach 

EFSA An tÚdarás Eorpach um 
Shábháilteacht Bia 

EIGE An Institiúid Eorpach um 
Chomhionannas Inscne 

EIOPA 
An tÚdarás Eorpach um 
Árachas agus Pinsin 
Cheirde 

EISMEA 

Gníomhaireacht 
Feidhmiúcháin na 
Comhairle Nuálaíochta 
Eorpaí agus na bhFiontar 
Beag agus Meánmhéide 

EIT 
An Institiúid Eorpach um 
Nuálaíocht agus 
Teicneolaíocht 

ELA An tÚdarás Eorpach 
Saothair 

EMA An Ghníomhaireacht 
Leigheasra Eorpach 

EMCDDA 
An Lárionad Faireacháin 
Eorpach um Dhrugaí agus 
um Andúil i nDrugaí 

EMSA 
An Ghníomhaireacht 
Eorpach um 
Shábháilteacht Mhuirí 

ENISA 
Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um 
Chibearshlándáil 



 8 

 

Acrainm Ainm iomlán 

ERA Gníomhaireacht Iarnróid 
an Aontais Eorpaigh 

ERCEA 

Gníomhaireacht 
Feidhmiúcháin na 
Comhairle Eorpaí um 
Thaighde 

ESA Gníomhaireacht Soláthair 
Euratom 

ESMA An tÚdarás Eorpach um 
Urrúis agus Margaí 

ETF An Fhondúireacht 
Eorpach Oiliúna 

EUIPO Oifig Maoine Intleachtúla 
an Aontais Eorpaigh 

eu-LISA 

Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh chun 
Bainistiú Oibríochtúil a 
Dhéanamh ar Chórais 
Mhórscála TF sa Limistéar 
Saoirse, Slándála agus 
Ceartais 

EU-OSHA 

An Ghníomhaireacht 
Eorpach um 
Shábháilteacht agus 
Sláinte ag an Obair 

Eurofound 
An Foras Eorpach chun 
Dálaí Maireachtála agus 
Oibre a Fheabhsú 

Eurojust 

Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um 
Chomhar Ceartais 
Choiriúil 

Acrainm Ainm iomlán 

Europol 

Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh i ndáil le 
Comhar i bhForfheidhmiú 
an Dlí 

EUSPA 
Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um an 
gClár Spáis 

FRA 
Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um 
Chearta Bunúsacha 

Frontex 
An Ghníomhaireacht 
Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta 

HaDEA 

An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Eorpach 
um an tSláinte agus an 
Digitiú 

Oifig BEREC 

An Ghníomhaireacht 
Tacaíochta do 
Chomhlacht na Rialálaithe 
Eorpacha um Chumarsáid 
Leictreonach 

OIPE Oifig an Ionchúisitheora 
Phoiblí Eorpaigh 

REA 
An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Eorpach 
um Thaighde 

SRB An Bord Réitigh Aonair 

ÚBE An tÚdarás 
Baincéireachta Eorpach 

 



9 

 

Caibidil 1  

Gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh agus 

iniúchóireacht Chúirt Iniúchóirí na hEorpa 
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Réamhrá 
1.1. Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) an t-iniúchóir seachtrach le haghaidh cúrsaí 
airgeadais an Aontais1. Sa cháil sin, bímid ag gníomhú mar chaomhnóir neamhspleách leasanna 
airgeadais shaoránaigh an Aontais agus bímid ag cabhrú le feabhas a chur ar bhainistiú 
airgeadais an Aontais. Tá tuilleadh eolais faoinár gcuid oibre le fáil inár dtuarascálacha maidir 
le gníomhaíochtaí, inár n-athbhreithnithe agus inár dtuairimí i dtaca le dlíthe nua nó 
nuashonraithe an Aontais nó i dtaca le cinntí eile a bhfuil impleachtaí acu don bhainistiú 
airgeadais2. 

1.2. Faoi réir an tsainordaithe sin, déanaimid scrúdú bliantúil ar chuntais institiúidí, 
ghníomhaireachtaí agus chomhlachtaí eile an Aontais, agus ar an ioncam agus na híocaíochtaí 
is bun leis na cuntais sin. Ní chlúdaíonn ár sainordú na trí ghníomhaireacht a bhíonn ag obair i 
réimse na cosanta (an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint, Institiúid an Aontais Eorpaigh 
um Staidéar Slándála agus Lárionad Satailítí an Aontais Eorpaigh), a ndéantar iad sin a 
mhaoiniú trí ranníocaíochtaí ó na Ballstáit agus ar iniúchóirí seachtracha neamhspleácha eile a 
dhéanann iniúchóireacht orthu3. 

1.3. Sa tuarascáil seo, cuirtear i láthair na torthaí ar ár n-iniúchadh bliantúil ar 
ghníomhaireachtaí an Aontais agus ar chomhlachtaí eile an Aontais (dá dtagraítear le chéile 
mar “na gníomhaireachtaí”) le haghaidh bliain airgeadais 2021, chomh maith le torthaí 
iniúchóireachta breise a bhaineann leis na gníomhaireachtaí a tháinig as tascanna eile ar nós 
iniúchtaí speisialta nó tuairimí. Sa tuarascáil seo, chun cúrsaí a choinneáil simplí, is iad na 
hacrainmneacha a úsáidimid nuair a bhímid ag tagairt do na gníomhaireachtaí seachas a n-
ainmneacha iomlána. Tugtar liosta de na gníomhaireachtaí go léir mar aon lena n-
acrainmneacha ag tús na tuarascála seo. Seo é an struchtúr atá ar an tuarascáil: 

o Caibidil 1 – tuairisc ar na gníomhaireachtaí agus nádúr ár n-iniúchtaí. 

o Caibidil 2 – cur i láthair ar na torthaí foriomlána ar ár n-iniúchadh bliantúil, agus tagairtí 
déanta do thorthaí iniúchóireachta agus tuairimí eile a bhaineann le gníomhaireachtaí. 

o Caibidil 3 – na ráitis dearbhaithe do gach ceann de na 44 ghníomhaireacht, mar aon lenár 
dtuairimí agus barúlacha i dtaobh beachtas chuntais na ngníomhaireachtaí agus i dtaobh 
dhlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim agus na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais sin, 
maille le hábhair agus barúlacha nach dtarraingíonn amhras ar na tuairimí sin. 

                                                             
1 Airteagail 285 go 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. 

2 Ar fáil ar ár suíomh gréasáin: www.eca.europa.eu. 

3 Athbhreithniú 01/2014: “Bearnaí, forluí agus dúshláin – Athbhreithniú lánléargais ar 
chuntasacht AE agus ar shocruithe iniúchóireachta poiblí”, mír 84. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:ga:PDF
http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_01/QJ0214776ENC.pdf
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1.4. Ar an iomlán, is torthaí dearfacha, i gcomhréir leis na torthaí i mblianta roimhe seo a 
tháinig as ár n-iniúchóireacht ar na gníomhaireachtaí don bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2021. Trí na ráitis dearbhaithe atá eisithe againn do gach gníomhaireacht, 
sholáthraíomar an méid seo a leanas: 

o tuairimí iniúchóireachta gan choinníoll (glan) maidir le beachtas na gcuntas do na 
gníomhaireachtaí go léir; 

o tuairimí iniúchóireachta gan choinníoll (glan) maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an 
ioncaim is bun leis na cuntais do na gníomhaireachtaí go léir; 

o tuairimí iniúchóireachta gan choinníoll (glan) maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-
íocaíochtaí is bun le cuntais na ngníomhaireachtaí go léir, ach amháin i gcás eu-LISA, ar 
eisíomar tuairim choinníollach ina leith. 

1.5. Mar sin féin, i gcás fhormhór na ngníomhaireachtaí, tarraingímid aird ar réimsí a 
bhféadfaí feabhsúcháin a dhéanamh iontu sna míreanna faoin teideal béim ar ábhar agus 
ábhar eile, agus inár mbarúlacha nach dtarraingíonn amhras ar na tuairimí iniúchóireachta.   
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Gníomhaireachtaí an Aontais 

Cuidíonn cineálacha éagsúla gníomhaireachtaí leis an Aontas 
Eorpach beartais AE a cheapadh agus a chur chun feidhme 

1.6. Is eintitis dhlíthiúla ar leith iad gníomhaireachtaí an Aontais atá curtha ar bun le 
gníomh den reachtaíocht thánaisteach chun cúraimí sonracha teicniúla, eolaíocha nó 
bainistíochta a dhéanamh a chuidíonn le hinstitiúidí an Aontais beartais a dhearadh agus a 
chur chun feidhme. Tá siad lonnaithe i mBallstáit éagsúla, agus tá tionchar suntasach acu ar 
réimsí atá ríthábhachtach do ghnáthshaol shaoránaigh na hEorpa, amhail sláinte, 
sábháilteacht, slándáil, saoirse agus ceartas. 

1.7. Tá trí chineál gníomhaireachta AE ann: gníomhaireachtaí díláraithe, gníomhaireachtaí 
feidhmiúcháin de chuid an Choimisiúin agus comhlachtaí eile. Tugtar tuairisc anseo thíos ar na 
difríochtaí atá eatarthu (féach míreanna 1.8-1.10). 

Tugann gníomhaireachtaí díláraithe aghaidh ar riachtanais bheartais ar 
leith 

1.8. Tá ról tábhachtach ag na 33 ghníomhaireacht dhíláraithe4 ó thaobh beartais an 
Aontais a ullmhú agus a chur chun feidhme, go háirithe le haghaidh cúraimí teicniúla, 
eolaíocha, oibríochtúla agus rialála. Is é an ról atá acu ná aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
bheartais ar leith agus an comhar Eorpach a threisiú trí shaineolas teicniúil agus speisialtachta 
ón Aontas agus ó rialtais náisiúnta a chomhthiomsú. Is le Rialachán ón gComhairle nó ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a chuirtear ar bun iad, agus foráiltear sa Rialachán 
sin go mbeidh siad i mbun oibríochta go ceann tréimhse neamhchinntithe. 

Cuireann gníomhaireachtaí feidhmiúcháin de chuid an Choimisiúin cláir 
an Aontais chun feidhme 

1.9. Déanann na seacht ngníomhaireacht feidhmiúcháin5 de chuid an Choimisiúin cúraimí 
feidhmiúcháin agus oibríochtúla a bhaineann le cláir an Aontais, amhail tacú le geallsealbhóirí 
an Comhaontú Glas don Eoraip a thabhairt i gcrích (CINEA) agus tionscadail áirithe faoi Fhís 

                                                             
4 ACER, Oifig BEREC, Cedefop, CdT, CEPOL, CPVO, EASA, EASO, ÚBE, ECDC, ECHA, EEA, EFCA, 

EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, EU-
OSHA, EUSPA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex. 

5 CINEA, EACEA, EISMEA, ERCEA, HaDEA, REA agus Chafea (a scoir an 1 Aibreán 2021). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_ga
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Eorpach a bhainistiú (REA). Cuirtear ar bun iad chun go mbeidís i mbun oibríochta go ceann 
tréimhse socraithe ama (i láthair na huaire, go dtí an 31 Nollaig 2028). 

Comhlachtaí eile a bhfuil sainorduithe ar leith acu 

1.10. Is iad na ceithre chomhlacht eile ná EIT, OIPE, ESA agus SRB. Is comhlacht AE 
neamhspleách díláraithe é EIT a chomhthiomsaíonn acmhainní eolaíocha, gnó agus oideachais 
chun borradh a chur faoin inniúlacht nuálaíochta san Aontas trí mhaoiniú deontais a sholáthar. 
Is comhlacht AE neamhspleách é OIPE a dhéanann coireanna in aghaidh bhuiséad an Aontais a 
imscrúdú agus a ionchúiseamh. Tá sé de chúram ar ESA a ráthú go bhfuil soláthar rialta agus 
cothromasach de bhreoslaí núicléacha ar fáil d’úsáideoirí AE i gcomhréir le Conradh Euratom. 
Is é SRB údarás lárnach an tSásra Réitigh Aonair san Aontas Baincéireachta Eorpach. Is é an 
misean atá aige ná a áirithiú go dtarlaíonn réiteach rianúil sa chás go gcliseann banc nó gur 
dóchúil go gclisfidh banc, leis an tionchar is lú is féidir ar fhíorgheilleagar agus cistí poiblí 
Bhallstáit an Aontais. Sa bhreis ar an tuarascáil seo, eisímid tuarascáil gach bliain freisin ar 
dhliteanais theagmhasacha SRB6. 

Athruithe a tharla le déanaí 

1.11. Tá líon na ngníomhaireachtaí méadaithe i gcaitheamh na mblianta. Clúdaíonn an 
tuarascáil seo 44 ghníomhaireacht, mar a thaispeántar i bhFíor 1.1; sin trí cinn sa bhreis ar an 
líon a bhí inár dtuarascáil le haghaidh 2020. Is iad na trí ghníomhaireacht nua: 

o an tÚdarás Eorpach Saothair (ELA), a chuaigh i mbun oibríochtaí an 17 Deireadh 
Fómhair 2019 agus atá neamhspleách ó thaobh airgeadais de ón 26 Bealtaine 2021; 

o an Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE), a chuaigh i mbun oibríochtaí an 
1 Meitheamh 2021 agus atá neamhspleách ó thaobh airgeadais de ón 
24 Meitheamh 2021; 

o an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA), a 
bunaíodh an 16 Feabhra 20217.  

                                                             
6 Féach ár dtuarascáil le haghaidh bliain airgeadais 2020. 

7 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún lena mbunaítear an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde, Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na 
Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide, Gníomhaireacht 
Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde, agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin 
Eorpach um Oideachas agus Cultúr. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
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1.12. Clúdaíonn an tuarascáil seo freisin an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um 
Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (Chafea). Rinneadh Chafea a scor an 
31 Márta 2021, agus is é HaDEA (gníomhaireacht nuachruthaithe), chomh maith le 
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus 
Meánmhéide (EISMEA) agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde Eorpach (REA), a 
thóg a chuid cúraimí ar láimh. 

1.13. Sa bhreis air sin, modhnaíodh a gcuid sainorduithe do thrí cinn de na 
gníomhaireachtaí in 2021, lena n-áirítear athrú ainm i gcás péire acu: 

o an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT), a bhí i mbun oibríochta 
roimhe sin faoin ainm céanna; 

o Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA), a bhí i mbun oibríochta 
roimhe sin mar an Ghníomhaireacht Eorpach don Chóras Domhanda um Loingseoireacht 
Satailíte (GSA); 

o an Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn (EASO), a tháinig in ionad 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (EUAA) in 2022. 

1.14. Thairis sin, rinneadh a gcuid sainorduithe a athnuachan do chúig cinn de na 
gníomhaireachtaí feidhmiúcháin in 2021, lena n-áirítear athrú ainm i gcás ceithre cinn acu: 

o an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol 
(CINEA), a bhí i mbun oibríochta roimhe sin mar an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um 
Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA); 

o an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA), a bhí i 
mbun oibríochta roimhe sin mar an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, 
Closamhairc agus Cultúir (EACEA); 

o Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag 
agus Meánmhéide (EISMEA), a bhí i mbun oibríochta roimhe sin mar an Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME); 

o Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA), a bhí i mbun 
oibríochta roimhe sin faoin ainm céanna; 

o an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde (REA), a bhí i mbun oibríochta 
roimhe sin mar an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde (REA). 
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Fíor 1.1 – Amlíne agus forléargas ar an éabhlóid i líon na 
ngníomhaireachtaí 

 
Nóta: Maidir leis an mbliain atá luaite sna figiúirí, tagraíonn sí sin don bhliain a tháinig an gníomh 
bunúsach don ghníomhaireacht (nó dá réamhtheachtaí) i bhfeidhm. 

Foinse: CIE. 

1 ghníomhaireacht1958

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

ESA

Cedefop, Eurofound

EEA, ETF

EMA, EMCDDA
CdT, CPVO, EUIPO, EU-OSHA

EASA, EFSA, EMSA, Eurojust
EISMEA

ECDC, ENISA, ERA, EUSPA, Frontex
Cepol, EFCA, Chafea

ECHA, EIGE, CINEA, EACEA
FRA, REA

EIT, ERCEA
ACER, Oifig BEREC, Europol

EASO, ÚBE, EIOPA, ESMA
eu-LISA

SRB

OIPE

ELA

HaDEA

Comhlachtaí eile
Gníomhaireachtaí díláraithe
Gníomhaireachtaí feidhmiúcháin
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1.15. Anois ós rud é nach bhfuil Chafea ann a thuilleadh, tá gníomhaireachtaí 
feidhmiúcháin uile an Choimisiúin lonnaithe sa Bhruiséil. Tá na gníomhaireachtaí díláraithe 
agus na comhlachtaí eile lonnaithe i mBallstáit éagsúla den Aontas, mar a thaispeántar i 
bhFíor 1.2. Is í an Chomhairle aisti féin, nó an Chomhairle i gcomhar le Parlaimint na hEorpa, a 
chinneann an suíomh do na gníomhaireachtaí.  

Fíor 1.2 – Suíomh na ngníomhaireachtaí ar fud na mBallstát 

 
Nóta: Más maith leat dul díreach go dtí an ráiteas dearbhaithe aonair atá eisithe againn do 
ghníomhaireacht, is féidir leat cliceáil ar an ainm sa léaráid. 

Foinse: CIE. 

1.16. Mar a thaispeántar i bhFíor 1.3, bíonn gníomhaireachtaí an Aontais ag obair in go 
leor réimsí éagsúla, agus déanann siad an obair sin i gcomhpháirtíocht le hArdstiúrthóireachtaí 
sa Choimisiún agus aird acu ar threoraíocht ó na hArdstiúrthóireachtaí sin. 

An Danmhairg 
EEA 

An tSualainn 
ECDC 

An Liotuáin 
EIGE 

An Laitvia 
Oifig BEREC 

An Fhionlainn 
ECHA 

An Eastóin 
eu-LISA 

An Pholainn 
Frontex 

An tSeicia 
EUSPA 
An Ostair 
FRA 

An tSlóvaic 
ELA 
An Ungáir 
CEPOL, EIT 

An Rómáin 
- 

An Bhulgáir 
- 

An Chipir 
- 

An Spáinn 
EFCA, EUIPO, 

EU-OSHA 

An Iodáil 
EFSA, ETF 

An tSlóivéin 
ACER 

Málta 
EASO 

An Chróit 
- 

An Ghréig 
Cedefop, 

ENISA 

An Ghearmáin 
EASA, EIOPA 

An Ísiltír 
EMA, Eurojust, 

Europol 

Éire 
Eurofound 

An Bheilg 
EACEA, EISMEA, 

ERCEA, CINEA, 
REA, SRB, HaDEA 

Lucsamburg 
CdT, Chafea, EPPO, 

ESA 
An Fhrainc 

CPVO, ÚBE, 
ERA, ESMA 

An Phortaingéil 
EMCDDA, 

EMSA 
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Fíor 1.3 – Clúdaíonn gníomhaireachtaí AE raon leathan topaicí 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar fhaisnéis ón gCoimisiún. 

AS páirtíochta Gníomhaireacht

DGT

AS MARE

AS ENER

AS ENV

AS CLIMA

AS SANTE

AS CNECT

AS ECHO

AS HOME

AS RTD

AS GROW

AS EAC

AS DEFIS

AS AGRI

AS MOVE

AS JUST

AS EMPL

AS FISMA

CdT
EFCA
ACER
ESA-EURATOM
EEA
CPVO
ECDC
EFSA
EMA
EISMEA
ECHA
Oifig BEREC
ENISA
CINEA
EACEA
CEPOL
EASO
EMCDDA
eu-LISA
Europol
Frontex
HaDEA
REA
ERCEA
Chafea
EUIPO
EIT
EUSPA
EASA
EMSA
ERA
EIGE
OIPE
Eurojust
FRA
Cedefop
ELA
ETF
EU-OSHA
Eurofound
ÚBE
EIOPA
ESMA
SRB

11 10 9 9 7 6 5 5 5 4 4 4 3
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Maoinítear na gníomhaireachtaí ó fhoinsí éagsúla agus faoi 
cheannteidil éagsúla de CAI 

1.17. In 2021, is é an buiséad iomlán a bhí ann do na gníomhaireachtaí go léir (gan SRB 
san áireamh) ná €4.1 billiún (2020: €3.7 billiún). Is ionann é sin agus 2.5 % de bhuiséad 
ginearálta an Aontais do 2021 (2020: 2.3 %), mar a thaispeántar i bhFíor 1.4. 

1.18. Ba é buiséad SRB do 2021 ná €9.7 billiún (2020: €8.1 billiún). Tá sé sin comhdhéanta 
de ranníocaíochtaí ó na bainc chun an Ciste Réitigh Aonair (€9.6 billiún) a chur ar bun agus 
chun caiteachas riarachán SRB, atá ag €119 milliún, a mhaoiniú. 

1.19. Clúdaíonn buiséid na ngníomhaireachtaí díláraithe agus na gcomhlachtaí eile an 
caiteachas foirne, riaracháin agus oibríochtúil atá acu. Bíonn na gníomhaireachtaí 
feidhmiúcháin ag cur cláir i bhfeidhm atá maoinithe as buiséad an Choimisiúin. Maidir lena 
mbuiséid féin, arb ionann é agus €326 milliún in 2021 (2020: €273 milliún), ní chlúdaíonn sé sin 
ach an caiteachas foirne agus riaracháin atá acu féin. Is é a bhí sa mhéid (leithreasuithe faoi 
chomhair íocaíochtaí) a chaith na gníomhaireachtaí feidhmiúcháin in 2021 ar chláir cur chun 
feidhme thar ceann an Choimisiúin ná €13.1 billiún (2020: €14.9 billiún). 
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Fíor 1.4 – Foinsí maoinithe na ngníomhaireachtaí do 2021 

 
Foinse: Dréachtbhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh do bhliain airgeadais 2021; Cuntais bhliantúla 
críochnaitheacha an Aontais Eorpaigh do 2021 agus Tuarascálacha bliantúla maidir le Gníomhaíochtaí na 
ngníomhaireachtaí feidhmiúcháin do 2021, arna thiomsú ag CIE. 

1.20. Déantar formhór na ngníomhaireachtaí, lena n-áirítear na gníomhaireachtaí 
feidhmiúcháin go léir, a mhaoiniú beagnach go hiomlán as buiséad ginearálta an Aontais. 
Déantar cuid eile acu a mhaoiniú go hiomlán nó go páirteach as táillí agus muirir ó thionscail 
agus trí ranníocaíochtaí díreacha ó thíortha atá rannpháirteach ina gcuid gníomhaíochtaí. I 
bhFíor 1.5, tugtar miondealú de bhuiséid na ngníomhaireachtaí de réir foinse ioncaim. 
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AE (an Coimisiún)
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ranníocaíochtaí 
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mhaoirseachta 
náisiúnta
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Iomlán 
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0.4
Ioncam 
eile

0.04
Ioncam 
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Iomlán bhuiséad na ngníomhaireachtaí:

13.8
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de Bhuiséad AE
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de Chaiteachas riaracháin 

Institiúidí agus 
chomhlachtaí AE
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Fíor1.5 – Buiséid na ngníomhaireachtaí do 2021 de réir foinse ioncaim 

 
* I gcuntais EUSPA do 2021, tugtar buiséad críochnaitheach de €44.1 milliún, ach is é €1.8 billiún a bhí 
san ioncam iarbhír. Is é an míniú ar an difríocht sin ná go bhfuil gníomhaíochtaí oibríochtúla ann a 
mhaoinítear trí ioncam sannta; tá siad sin curtha isteach sa bhuiséad formheasta mar iontráil 
mheabhráin. 

Nóta: Níl ioncam ilghnéitheach ná cúlchistí buiséadacha san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla chríochnaitheacha na ngníomhaireachtaí do 2021, arna dtiomsú ag CIE. 

Gníomhaireachtaí 
rangaithe de réir 
mhéid iomlán an 
ioncaim (milliúin euro)

Ranníocaíochtaí ó 
bhuiséad 
ginearálta AE

≈ 2 769

Ioncam sannta ag 
an gCoimisiún le 
haghaidh cúraimí 
tarmligthe 

≈ 42
Táillí, muirir agus 
ranníocaíochtaí ó 
údaráis 
mhaoirseachta 
náisiúnta 

≈ 957

Ranníocaíochtaí ó 
institiúidí 
creidmheasa chuig 
an gCiste Réitigh 
Aonair agus chuig SRB 

≈ 9 693

Maoinithe
ag buiséad AE 

Féinmhaoinithe
go páirteach

Féinmhaoinithe
go hiomlán

Frontex499.6

EIT397.9

eu-LISA263.9

Europol174.4
ECDC166.0
EASO142.1
EFSA117.1
EMSA105.3
REA88.5
EEA58.8
ERCEA55.4
EACEA53.7
CINEA45.3
EISMEA45.2
EUSPA*44.1
Eurojust43.8
HaDEA27.0
OIPE26.3
FRA24.7
ELA22.4
ENISA22.2
EFCA21.6
Eurofound21.6
ETF21.0
EMCDDA18.2
Cedefop18.0
EU-OSHA15.6
Chafea11.1
CEPOL9.8
EIGE8.7
Oifig BEREC7.3
ESA0.2

EMA376.6
EASA148.7
ECHA108.3
ESMA58.0
ÚBE48.2
ERA30.2
ACER23.0
EIOPA20.3

SRB9 693.3

EUIPO312.4
CdT48.4
CPVO18.9
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1.21. I bhFíor 1.6, déantar buiséid na ngníomhaireachtaí do 2021 a cur i láthair. Is de réir 
an chineál caiteachais (Teideal I – costais foirne, Teideal II – caiteachas riaracháin, agus 
Teideal III – caiteachas oibríochtúil, mar aon le haon teideal eile a úsáidtear) agus ní de réir 
gníomhaíochtaí atá siad miondealaithe. Ní dhéanann formhór na ngníomhaireachtaí cláir 
chaiteachais oibríochtúla mhóra a chur chun feidhme; is amhlaidh go mbíonn siad ag déileáil le 
cúraimí teicniúla, eolaíocha nó rialála. Mar thoradh air sin, is caiteachas foirne agus riaracháin 
den chuid is mó atá i mbuiséid fhormhór na ngníomhaireachtaí. Ar an iomlán, seasann buiséid 
foirne agus riaracháin na ngníomhaireachtaí do thart ar 14 % d’iomlán na leithreasuithe faoi 
chomhair íocaíochtaí atá ar fáil do Cheannteideal 7 den Cheart Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) – An 
Riarachán Poiblí Eorpach. Mar chomparáid, is 47 % atá i gceist don Choimisiún, 18 % don 
Pharlaimint, 9 % do SEGS agus 5 % don Chomhairle. 
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Fíor 1.6 – Caiteachas na ngníomhaireachtaí do 2021 de réir an teidil den 
bhuiséad 

 
* I gcuntais EUSPA do 2021, tugtar buiséad críochnaitheach de €44.1 milliún, ach is é €1.8 billiún a bhí 
san ioncam iarbhír. Is é an míniú ar an difríocht sin ná go bhfuil gníomhaíochtaí oibríochtúla ann a 
mhaoinítear trí ioncam sannta, atá curtha isteach sa bhuiséad formheasta mar iontráil mheabhráin. 

** Tá an figiúr do SRB ina dhá chuid: Cuid I le €119 milliún le haghaidh riarachán an Bhoird, agus Cuid II 
le €9 574 milliún don Chiste. Níl an Cúlchiste san áireamh ansin. 

Foinse: Cuntais bhliantúla chríochnaitheacha na ngníomhaireachtaí do 2021, arna dtiomsú ag CIE. 
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1.22. Taispeánann Fíor 1.7 cá mhéad ball foirne a bhí fostaithe ag na gníomhaireachtaí 
amhail ag deireadh 2021. Ar an iomlán, bhí 14 431 bhall foirne fostaithe ag na 
gníomhaireachtaí (2020: 12 881). Tá an figiúr seo ag freagairt don líon iarbhír post a bhí líonta 
ag oifigigh bhuana, ag daoine den fhoireann shealadach agus den fhoireann ar conradh agus ag 
saineolaithe náisiúnta ar iasacht amhail an 31 Nollaig 2021. Má thógaimid na pleananna 
bunaíochta atá formheasta i mBuiséad Ginearálta an Aontais mar bhunús, bhí thart ar 17 % 
d’fhoireann uile an Aontais ag obair do na gníomhaireachtaí. Mar chomparáid, is 50 % atá i 
gceist don Choimisiún, 14 % don Pharlaimint, 6 % don Chomhairle agus 4 % do SEGS. 

Fíor 1.7 – An líon foirne in aghaidh na gníomhaireachta amhail ag 
deireadh 2021 

 
Foinse: Tiomsaithe ag CIE. 

Comhlachtaí eile

Gníomhaireachtaí díláraithe
Gníomhaireachtaí feidhmiúcháin

Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
EASA
ECHA
EFSA
ERCEA
CINEA
EACEA
EASO
SRB
EISMEA
HaDEA
ECDC
eu-LISA
ESMA
EMSA
Eurojust
EUSPA
EEA
ÚBE
CdT
ERA
EIOPA
ETF
OIPE
EMCDDA
Cedefop
ACER
ENISA
FRA
Eurofound
CEPOL
ELA
EFCA
Chafea
EU-OSHA
EIT
CPVO
Oifig BEREC
EIGE
ESA

1 554
1 166

979
878

866
729

575
516

500
474

454
423

399
370

324
311
310
308

273
254

242
230
222

205
188
187

130
122

110
108
106
106

101
96
95
84
80
76

64
64

49
45
42

16

Foireann na 
ngníomhaireachtaí 

mar chéatadán 
d’fhoireann uile AE 

in 2021:

17 %
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1.23. Tá an €2.8 billiún i ranníocaíochtaí ó bhuiséad ginearálta an Aontais á mhaoiniú faoi 
cheannteidil éagsúla de CAI, faoi mar a léirítear i bhFíor 1.8. 

Fíor 1.8 – Gníomhaireachtaí atá maoinithe faoi gach ceannteideal CAI as 
buiséad ginearálta an Aontais 

 
* Tá ECHA á mhaoiniú go príomha as CAI 1, ach freisin, ar scála níos lú, as CAI 3. 

Foinse: Cuntais bhliantúla chríochnaitheacha na ngníomhaireachtaí do 2021, arna dtiomsú ag CIE. 

Tá na socruithe don bhuiséad agus don urscaoileadh cosúil le 
chéile do na gníomhaireachtaí ar fad, seachas EUIPO, CPVO 
agus SRB 

1.24. I gcás fhormhór na ngníomhaireachtaí díláraithe agus na gcomhlachtaí eile agus i 
gcás ghníomhaireachtaí feidhmiúcháin an Choimisiúin, is iad Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle atá freagrach as na nósanna imeachta bliantúla don bhuiséad agus don 
urscaoileadh. Taispeántar an amlíne don nós imeachta um urscaoileadh i bhFíor 1.9. 

(milliún euro)

2 769.6

1 025.7 576.2 66.4 905.7 195.4 0.2

CAI 1
An Margadh Aonair, 

Nuálaíocht agus 
Inneachar Digiteach

CAI 2
Comhtháthú, 

Athléimneacht 
agus Luachanna

CAI 3
Acmhainní 

Nádúrtha agus 
an Comhshaol

CAI 4
Imirce 

agus Bainistiú 
Teorainneacha

CAI 5
Slándáil 

agus Cosaint

CAI 7
An Riarachán 

Poiblí Eorpach

ACER
Oifig BEREC

EASA 
ÚBE

ECHA*
EIOPA 

EIT
EMSA
ENISA

ERA
ESMA
EUSPA
Chafea
HaDEA
EISMEA
ERCEA
CINEA

REA

Cedefop
ECDC
EFSA
EIGE
EMA
ETF

EU-OSHA
Eurofound

Eurojust
FRA
OIPE
ELA

EACEA

EEA
EFCA

EASO
eu-LISA
Frontex

CEPOL
EMCDDA
Europol

ESA
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Fíor 1.9 – An nós imeachta um urscaoileadh d’fhormhór na 
ngníomhaireachtaí 

 
Foinse: CIE. 

1.25. Tá dhá ghníomhaireacht díláraithe ann atá go hiomlán féinmhaoinithe (CPVO agus 
EUIPO), áfach, agus iad faoi réir nósanna imeachta don bhuiséad agus don urscaoileadh atá á 
riar faoi seach ag a gComhairle Riaracháin nó ag a gCoiste um an mBuiséad, agus ní ag 
Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle8. Ar an gcaoi chéanna i gcás SRB, is faoi fhreagracht 
iomlán a Bhoird atá an nós imeachta bliantúil don bhuiséad agus don urscaoileadh. 

Éascaíonn Líonra Gníomhaireachtaí AE comhar 
idirghníomhaireachta agus cumarsáid le geallsealbhóirí 

1.26. Chuir na gníomhaireachtaí Líonra Ghníomhaireachtaí AE ar bun mar ardán comhair 
idirghníomhaireachta chun infheictheacht na ngníomhaireachtaí a fheabhsú, chun gnóthachain 
éifeachtúlachta a d’fhéadfadh a bheith ann a shainaithint agus a chur chun cinn, chomh maith 
le gníomhaíochtaí a bhfuil breisluach soiléir Eorpach ag gabháil leo. Aithníonn sé an gá atá ag 
na gníomhaireachtaí cumarsáid a dhéanamh ar bhealach níos comhordaithe lena 
ngeallsealbhóirí agus leis an bpobal ginearálta maidir le saincheisteanna leasa choitinn, agus 
cuireann sé lárphointe ar fáil chun faisnéis a bhailiú agus a chraobhscaoileadh i measc na 
ngníomhaireachtaí uile. In 2015, d’fhormhuinigh EUAN a chéad straitéis ilbhliantúil ina raibh 

                                                             
8 Athbhreithniú 01/2014: “Bearnaí, forluí agus dúshláin – Athbhreithniú lánléargais ar 

chuntasacht AE agus ar shocruithe iniúchóireachta poiblí’, mír 84. 

Faoin 1 Iúil n+1
Glacann na 

gníomhaireachtaí a 
gcuid cuntas 

críochnaitheach

Idir Mí na Nollag n+1 agus 
deireadh Eanáir n+2
Éisteachtaí ag stiúrthóirí 

gníomhaireachtaí AE os comhair 
an Choiste um Rialú Buiséadach 
in PE agus os comhair an Choiste 
um an mBuiséad sa Chomhairle

Faoi dheireadh 
Márta n+2

Glacadh thuarascálacha 
PE sa suí iomlánach –
cinneann PE an bhfuil 

urscaoileadh le deonú nó 
le cur siar

Faoin 15 Meitheamh n+1 
Tarchuireann CIE a Thuarascáil 

bhliantúil maidir le 
Gníomhaireachtaí AE chuig PE 
agus chuig an gComhairle, le 

ráiteas dearbhaithe san 
áireamh inti

Faoi lár Feabhra n+2  
Glacann an Chomhairle a 
cuid moltaí maidir leis an 

urscaoileadh, agus 
tarchuireann sí chuig PE iad

Faoin 1 Márta n+1 
Tarchuireann na 

gníomhaireachtaí a 
gcuid cuntas 

sealadach chuig CIE

Faoin 1 Meitheamh n+1 
Glacann CIE réamhbharúlacha 

na ngníomhaireachtaí

https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/sr13_19/qjab14019enc.pdf
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tosaíochtaí atá á gcur chun feidhme i gcláir oibre bliantúla ina sonraítear a ghníomhaíochtaí 
agus a chuspóirí. In 2020, d’fhormhuinigh Líonra Ghníomhaireachtaí AE ina dara straitéis 
ilbhliantúil (2021-2027)9 treo polaitiúil agus straitéiseach an Choimisiún a ionchorprú bunaithe 
ar dhá cholún straitéiseach:  

o Líonra Ghníomhaireachtaí AE mar eiseamláir bharr feabhais riaracháin; 

o Líonra Ghníomhaireachtaí AE mar chomhpháirtí institiúideach dea-bhunaithe. 

1.27. Bíonn gníomhaireacht éagsúil mar chathaoirleach ar Líonra Ghníomhaireachtaí AE 
gach bliain ar bhonn uainíochta, agus bíonn cruinnithe iomlánacha comhordaithe ag an Oifig 
Tacaíochta Comhroinnte dhá uair in aghaidh na bliana. Tá deich bhfo-líonra théamacha (féach 
Fíor 1.10) laistigh de Líonra Ghníomhaireachtaí AE. Is féidir leo idirghníomhú le hinstitiúidí eile 
AE, ar féidir leo féin a bheith ina gcomhaltaí d’fho-líonraí. Tá an Chúirt rannpháirteach go 
gníomhach i gcuid de na cruinnithe iomlánacha agus na cruinnithe na bhfo-líonraí trí dhea-
chleachtais a chomhroinnt agus faisnéis a thabhairt maidir le próisis agus torthaí 
iniúchóireachta. 

Fíor 1.10 – Oifig Tacaíochta Comhroinnte agus Fo-líonraí EUAN 

 
Foinse: Líonra Ghníomhaireachtaí AE 

1.28. Tá an ghné a bhaineann le seirbhísí, eolas agus saineolas a chomhroinnt i gcroílár 
obair Líonra Ghníomhaireachtaí AE agus i gcroílár an dá straitéis ilbhliantúil. I measc roinnt 
samplaí eile den chomhar, tá comhroinnt seirbhísí sna réimsí seo a leanas: athshlánú ó 
thubaistí, cuntasaíocht, soláthar comhpháirteach, cúrsaí a bhaineann le COVID-19 agus cosaint 
sonraí.  

                                                             
9 Straitéis 2021-2027 do Líonra Ghníomhaireachta AE, an Bhruiséil, 9 Samhain 2020. 

Oifig Tacaíochta 
Comhroinnte

EUAN

Feidhmíocht
An Líonra um Fhorbairt

Gréasán an 
Ghlasaithe

Gréasán 
Gníomhaireachtaí
Oifigigh Sholáthair

Ceannasaithe an Ghréasáin
Cumarsáide agus Faisnéise

Líonra Gníomhaireachtaí AE
um Chomhairle Eolaíochta

Teicneolaíochtaí
Faisnéise agus Cumarsáide
Coiste Comhairleach

Líonra Idirghníomhaireachta
na gCuntasóirí

Líonra Idirghníomhaireachta
um Imeachtaí Achomhairc

Gníomhaireachtaí Eorpacha
a fhaigheann Táillí

An Líonra 
Idirghníomhaireachta
Dlí

https://euagencies.eu/sites/default/files/euan_strategy_2021-2027.pdf
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Ár n-iniúchadh 

Eisímid ráiteas dearbhaithe do gach ghníomhaireacht 

1.29. De réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE), tá iniúchóireacht déanta againn ar na nithe seo a leanas: 

o cuntais na 44 ghníomhaireacht uile, atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais (i.e. an clár 
comhardaithe, an ráitis maidir le fheidhmíocht airgeadais, an ráiteas maidir le sreabhadh 
airgid, an ráiteas maidir leis na hathruithe ar ghlansócmhainní agus achoimre ar bheartais 
cuntasaíochta suntasacha agus nótaí míniúcháin eile) agus na tuarascálacha maidir le cur 
chun feidhme an bhuiséid (lena gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha agus na 
nótaí míniúcháin go léir) don bhliain airgeadas dar chríoch an 31 Nollaig 2021, agus 

o dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin. 

1.30. Ar bhonn thorthaí ár n-iniúchta, cuirimid ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle, nó d’údaráis um urscaoileadh eile (féach mír 1.24), ráiteas dearbhaithe amháin 
maidir le beachtas chuntais gach gníomhaireacht agus dlíthiúlacht agus rialtacht na n-
idirbheart is bun leo. Comhlánaímid na ráitis dearbhaithe le barúlacha iniúchóireachta 
suntasacha, i gcás inarb iomchuí. 

1.31. Déanann an Chúirt iniúchtaí, foilsíonn sí tuarascálacha speisialta agus eisíonn sí 
tuairimí ar thopaicí sonracha freisin. Baineann cuid díobh sin le gníomhaireachtaí AE. Féach 
Fíor 2.12 le haghaidh liosta de thuarascálacha speisialta ón gCúirt a bhaineann le 
gníomhaireachtaí agus a eisíodh idir 1 Eanáir 2021 agus 30 Meitheamh 2022. 

Tá ár gcur chuige iniúchóireachta bunaithe ar mheasúnú ar 
phríomhrioscaí 

1.32. Tá ár n-iniúchadh deartha chun aghaidh a thabhairt ar na príomhrioscaí atá 
sainaitheanta bunaithe ar ár dtorthaí iniúchóireachta ó bhlianta roimhe sin. Do bhliain 
airgeadais 2021, rinneadh an t-iniúchadh mar fhreagairt ar ár measúnú riosca, a bhfuil 
achoimre air i bhFíor 1.11 thíos. 
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Fíor 1.11 – Measúnú ar phríomhrioscaí 

 
Foinse: CIE. 

Beachtas 
chuntas na 
ngníomhaireachtaí 

Déantar cuntais na ngníomhaireachtaí a tharraingt suas trí na 
rialacha cuntasaíochta atá glactha ag oifigeach cuntasaíochta an 
Choimisiúin a chur i bhfeidhm. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin 
chuntasaíochta don earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go 
hidirnáisiúnta leo. San am a caitheadh, is beag earráid ábharthach a 
shainaithníomar i gcuntais na ngníomhaireachtaí.

Dlíthiúlacht 
agus rialtacht 
an ioncaim 

Tá an riosca foriomlán do dhlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim íseal.
Tá cuid de na gníomhaireachtaí féinmhaoinithe go páirteach nó go 
hiomlán. Sna cásanna sin, tá rialacháin shonracha ann a rialaíonn 
forchur agus bailiú táillí seirbhíse agus ranníocaíochtaí ioncaim eile. 
Is leibhéal meánach atá sa riosca a dhéanann difear do rialtacht 
ioncam na ngníomhaireachtaí sin. 

Dlíthiúlacht 
agus rialtacht 
na n-íocaíochtaí 
(caiteachas)
Ar an iomlán, is leibhéal 
meánach atá sa riosca –
ach athraíonn sé

Teideal I – Caiteachas foirne
Is í seirbhís PMO an Choimisiúin, den chuid is mó, a dhéanann 
tuarastail a riar, agus déanann CIE iniúchóireacht go rialta ar an 
tseirbhís sin.

Teideal II – Caiteachas riaracháin
Ní éiríonn leis na gníomhaireachtaí i gcónaí leibhéil shásúla 
trédhearcachta agus luacha ar airgead a bhaint amach i 
dtairiscintí a bhfuil rialacha agus nósanna imeachta casta 
soláthair ag roinnt leo.

Teideal III – Caiteachas oibríochtúil
Tá éagsúlacht sa leibhéal riosca a dhéanann difear do 
chaiteachas oibríochtúil ag brath ar an ngníomhaireacht; tá 
raon iomlán de leibhéil riosca i gceist, ag dul ó íseal go dtí ard. 
Bíonn sé ag brath ar an gcineál sonrach caiteachais oibríochtúil 
a thabhaíonn gach aon institiúid. Tríd is tríd, tá na rioscaí cosúil 
leo sin a dhéanann difear do Theideal II, ach go bhfuil 
méideanna níos mó i gceist.

Riosca do 
bhainistiú fónta 
airgeadais 

Bhí formhór na bhfadhbanna a shainaithníomar ag baint le nósanna 
imeachta soláthair phoiblí nár áirithigh go raibh an luach is fearr ar 
airgead á bhaint amach.

Bainistiú 
buiséid 

Léirigh iniúchtaí a rinneadh roimhe seo go raibh leibhéil arda de 
leithreasuithe a bhí geallta á dtabhairt anonn go dtí an chéad bhliain 
eile. Is iondúil, áfach, go bhfuil údar maith leo sin e.g. nádúr 
ilbhliantúil na n-oibríochtaí nó tosca nach raibh
smacht ar bith ag na gníomhaireachtaí orthu. 

Riosca ARD

Riosca MEÁNACH

Riosca ÍSEAL
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Rioscaí eile 

1.33. Rinne paindéim COVID-19 difear dár gcuid oibre: i roinnt mhaith cásanna, chuir 
srianta taistil agus socruithe cianoibre cosc orainn ár seiceálacha ar an bhfód a dhéanamh, 
bundoiciméid a fháil agus agallamh a chur ar dhaoine d’fhoireann na ngníomhaireachtaí i 
bpearsa. Mar sin, rinneamar an chuid is mó dár gcuid oibre trí athbhreithnithe deisce agus 
agallaimh chianda. Cé go bhféadfadh gan seiceálacha ar an bhfód a dhéanamh an riosca braite 
a mhéadú, chuir an fhianaise a fuaireamar ó na gníomhaireachtaí ar ár gcumas ár gcuid oibre a 
chur i gcrích agus teacht ar chonclúidí téagartha. 

Bainimid úsáid as obair iniúchóirí eile 

1.34. I gcás inarb iomchuí, bainimid úsáid ar obair iniúchóirí eile chun tacú lenár gcuid 
oibre ar na gníomhaireachtaí. Déanaimid an méid sin go háirithe inár gcuid oibre maidir le 
beachtas chuntais AE. Déanann gnólachtaí iniúchóireachta seachtracha iniúchóireacht ar 
34 ghníomhaireacht dhílárnaithe agus comhlachtaí eile – gach ceann seachas CPVO, EUIPO 
agus GSE. I gcomhréir le caighdeáin iniúchóireachta, bainimid úsáid as torthaí na n-iniúchtaí sin 
tar éis neamhspleáchas agus oibiachtúlacht na n-iniúchóirí agus a gcumas proifisiúnta a 
bhreithniú agus tar éis seiceáil a dhéanamh ar scóip agus caighdeáin a gcuid oibre. Is linne na 
tuairimí iniúchóireachta go léir sa tuarascáil seo, áfach, agus táimid iomlán freagrach astu. 

Tuairiscímid cásanna amhrasta calaoise chuig comhlachtaí 
ábhartha an Aontais, OLAF agus OIPE 

1.35. Oibrímid i gcomhar leis an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) maidir le hábhair a 
bhaineann le cásanna amhrasta calaoise nó gníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann 
difear do leasanna airgeadais an Aontais, agus le OIPE maidir le hábhair a bhaineann le 
cásanna amhrasta de choireanna in aghaidh leasanna airgeadais an Aontais. Tugaimid fógra do 
OLAF nó OIPE maidir le haon amhras a thagann chun cinn i rith ár gcuid oibre iniúchóireachta, 
cé nach bhfuil ár n-iniúchtaí deartha go sonrach chun calaois a shainaithint. 

Leantar de nósanna imeachta iniúchóireachta a dhigiteáil ag an 
gCúirt 

1.36. Baineann an fhéidearthacht leis an digiteáil chun éifeachtacht agus éifeachtúlacht ár 
n-iniúchtaí a fheabhsú. Is féidir an méid sin a bhaint amach trí sheiceálacha iniúchóireachta 
bunaithe ar phobail iomlána a chur in ionad sheiceálacha iniúchóireachta atá bunaithe ar 
shampláil staidrimh. Cuireann sé sin ar chumas na n-iniúchóirí a n-aird a dhíriú ar na cásanna a 
d’fhéadfadh a bheith fadhbach a shainaithnítear le seiceálacha uathoibrithe a dhéantar ar 
phobal iomlán go bhfuil siad eisceachtúil. Ina theannta sin, is féidir leo tástáil a dhéanamh ar 
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inchreidteacht na faisnéise tuairiscithe trí anailísíocht sonraí, lena n-áirítear trí scrúdú a 
dhéanamh ar phatrúin agus treochtaí agus idirbhearta neamhghnácha a shainaithint. 
Taispeánann Fíor 1.12 na príomhbhuntáistí a bhaineann le hiniúchóireacht dhigiteach i 
gcomhthéacs AE. Sa ghearrthéarma, is í an tairbhe is mó ná cinnteacht mhéadaithe, ach tá an 
fhéidearthacht ann chun am a shábháil san fhadtéarma, a luaithe is a bhaintear amach 
barainneacht scála. I dtosach, áfach, bíonn gá le hinfheistíocht shuntasach ama de ghnáth chun 
nósanna imeachta iniúchóireachta a dhigiteáil. 

Fíor 1.12 – Príomhbhuntáistí nósanna imeachta iniúchóireachta 
digiteacha 

 
Foinse: CIE. 

1.37. Cé go bhféadfadh coigiltis suntasacha a bheith ann mar gheall ar theicnící 
iniúchóireachta digiteacha nuair a chuirtear chun feidhme iad ar mhórscála, tá anailís 
chomhlántach ó iniúchóirí fós ag teastáil. Tá méid suntasach breithiúnais ghairmiúil ag baint 
leis an iniúchóireacht. Is féidir le teicneolaíocht cabhair a thabhairt leis sin, ach braitheann sé i 
gcónaí ar eolas agus taithí an iniúchóra. Ina theannta sin, ní féidir roinnt mhaith nósanna 
imeachta iniúchóireachta a uathoibriú, nó ní go hiomlán ar a laghad, mar gheall ar a nádúr 
agus mar gheall ar an mbealach atá córais faisnéise na n-iniúchaithe curtha ar bun. 

1.38. Mar atá luaite i dtuarascálacha ó bhlianta roimhe seo10, shainaithin an Chúirt gur 
deis atá san iniúchadh bliantúil ar ghníomhaireachtaí AE chun tátáil a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht atá ag nósanna imeachta iniúchóireachta uathoibrithe. Tá thart ar 200 nós 

                                                             
10 Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaireachtaí an Aontais do bhliain airgeadais 2019: 

míreanna 2.34-2.41. 

Earráidí daonna seachanta trí chaighdeánú agus uathoibriú a bheith déanta ar 
nósanna imeachta iniúchóireachta atá réasúnta simplí

Díríonn na hiniúchóirí ar nósanna imeachta iniúchóireachta atá níos 
casta agus atá anailíseach

Luas próiseála níos airde agus d’fhéadfaí am a spáráil mar gheall ar 
bharainneacht scála

Dearbhú níos mó don bhainistíocht agus do gheallsealbhóirí trí thástáil a 
dhéanamh ar an bpobal iomlán
Próiseas iniúchóireachta nach bhfuil chomh trioblóideach agus a dhéantar 
i gcaitheamh na bliana agus i bhfíor-am

Níos mó trédhearcachta agus cuntasachta i dtaobh úsáid chistí AE

Tairbhí don iniúchóir

Tairbhí don iniúchaí

Tairbhí do shaoránaigh

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_EN.pdf
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imeachta iniúchóireachta i gceist le hiniúchadh ar na gníomhaireachtaí, lena gclúdaítear réimsí 
amhail íocaíochtaí, tuarastail, soláthar, buiséad, earcaíocht agus cuntais bhliantúla. Astu sin, 
mar a thaispeántar i dTábla 1.1, tá thart ar an deichiú cuid uathoibrithe againn, go páirteach ar 
a laghad. Leathnaíomar amach úsáid nósanna imeachta a bhaineann le tuarastail agus asbhaint 
sonraí chuig na gníomhaireachtaí go léir. Maidir lenár dtástáil ar dhlíthiúlacht agus rialtacht 
gealltanas agus íocaíochtaí agus ar bheachtas na gcuntas bliantúla, níor chlúdaigh sé ach 
gníomhaireachtaí feidhmiúcháin AE amháin go fóill, ós rud é go raibh a dtimpeallacht TF 
comhchosúil go leor. 

Tábla 1.1 – Forléargas ar na nósanna imeachta iniúchóireachta 
digiteacha a úsáidimid 

Nósanna imeachta 
iniúchóireachta 

digiteacha 
Forbairtí in 2021 Gníomhaireachtaí 

clúdaithe 

Sé nós imeachta 
iniúchóireachta digiteacha 
chun dlíthiúlacht agus 
rialtacht na ngealltanas agus 
na n-íocaíochtaí a thástáil ar 
bhonn pobail iomláin. 

An scóip chéanna leis an 
mbliain roimhe 

Gníomhaireachtaí 
feidhmiúcháin amháin 

Deich nós imeachta 
anailíseacha a bhaineann le 
tuarastail. 

Scóip leathnaithe amach 
chun gníomhaireachtaí agus 
comhlachtaí eile a dhílárú. 

Gníomhaireachtaí uile an 
Aontais 

Cúig nós imeachta 
dhigiteacha maidir le 
beachtas na gcuntas 
bliantúla. 

Tástáil iniúchóireachta 
beachtaithe chun líon na n-
eisceachtaí a laghdú atá 
nasctha go príomha leis an 
iarmhéid trialach agus an 
mapáil comhfhreagrach a 
chomhréiteach. 

Gníomhaireachtaí 
feidhmiúcháin amháin 

Próisis asbhainte 
uathoibrithe chun faisnéis a 
aisghabháil ó chórais 
faisnéise airgeadais na n-
iniúchaithe. 

Leathnaíodh an scóip amach 
chun gníomhaireachtaí agus 
comhlachtaí eile a dhílárú. 

Gníomhaireachtaí uile an 
Aontais  

Foinse: CIE. 
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1.39. Tá na torthaí seo a leanas bainte amach ag na nósanna imeachta uathoibrithe atá 
curtha chun feidhme. 

o Le nósanna imeachta iniúchóireachta digiteáilte maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht 
gealltanas, íocaíochtaí agus tuarastail agus beachtas na gcuntas, bhíothas in ann tástáil a 
dhéanamh ar an bpobal iomlán laistigh de thréimhse ama an-ghearr. Rannchuidigh na 
nósanna imeachta uathoibrithe sin leis an leibhéal cinnteachta, chomh maith le 
caighdeán agus éifeachtúlacht ár n-iniúchta, a fheabhsú. 

o Chuir nósanna imeachta anailíseacha uathoibrithe uirlis idirghníomhach ar fáil do na 
hiniúchóirí chun patrúin agus treochtaí a shainaithint agus chun idirbhearta 
neamhghnácha a imscrúdú. Déanann an córas tuarascálacha grafacha a chruthú go 
huathoibríoch, rud a chuireann ar chumas na n-iniúchóirí na patrúin sin a fheiceáil agus 
chun a bhreithniú an bhfuil scrúdú níos doimhne ar na sonraí is bun leo ag teastáil. 

o Le nósanna imeachta uathoibrithe, táimid in ann earráidí a bhrath i gcur i láthair na 
gcuntas bliantúla sealadacha agus iad a mharcáil le haghaidh ceartúcháin sula dtíolactar 
na cuntais bliantúla críochnaitheacha. 

o Tá aisghabháil méideanna móra doiciméadachta tacaíochta eagraithe go huathoibrithe 
d’úsáid na n-iniúchóirí, rud a shábháil méid suntasach ama agus iarrachta. 

1.40. Tá sé beartaithe againn breathnú ar na deiseanna atá ann chun an úsáid a bhainimid 
as teicnící iniúchóireachta digiteacha a leathnú amach go réimsí eile agus chuig na 
gníomhaireachtaí go léir. Tá bacainní tromchúiseacha romhainn, áfach, ós rud é, mar a 
thaispeántar i bhFíor 1.13, go bhfuil bearnaí fós ann maidir le huirlisí caighdeánaithe TF a 
úsáid, go háirithe a mhéid a bhaineann le gníomhaireachtaí díláraithe. Thairis sin, cé go bhfuil 
na huirlisí TF céanna ag roinnt gníomhaireachtaí, tá neamhréitigh sainaitheanta againn maidir 
leis an gcaoi a úsáideann siad cuid de na feidhmeanna atá ag na huirlisí sin. Is toisc eile é an 
easpa comhleanúnachais sin a chuireann bac ar dheiseanna chun úsáid nósanna imeachta 
iniúchóireachta digiteacha a leathnú amach. 
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Fíor 1.13 – Tá bearnaí fós ann maidir le huirlisí caighdeánaithe TF a úsáid, 
go háirithe sna gníomhaireachtaí díláraithe 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar fhaisnéis ó na gníomhaireachtaí. 

1.41. Do 2022, tá treoirthionscadal á sheoladh againn chun gnéithe den iniúchóireacht ar 
sholáthar poiblí ghníomhaireachtaí AE a dhigiteáil. Tá an tionscadal bunaithe ar an gclár 
Ríomhsholáthair, a sheol an Coimisiún i mí na Bealtaine 2017. Tá Ríomhsholáthar á fhorbairt 
faoi láthair, ach cuirfear i bhfeidhm é i ranna uile an Choimisiúin agus in institiúidí agus 
comhlachtaí eile an Aontais (lena n-áirítear gníomhaireachtaí AE). Clúdóidh sé an próiseas 
soláthair iomlán ó thús go deireadh, agus tá sé beartaithe a bheith mar réiteach iomlán 
comhtháite, uathoibrithe agus gan pháipéar. Tá súil ghéar á coimeád againn ar na forbairtí a 
bhaineann le SUMMA a fhorbairt agus a imscaradh, ar chóras nua é do chuntasaíocht, 
airgeadas agus buiséadú a thiocfaidh in ionad ABAC, an t-ardán airgeadais chorparáidigh atá 
ann faoi láthair, faoi 2025. In 2022, chuir trí ghníomhaireacht AE – CINEA, ERA agus Eurojust – 
SUMMA chun feidhme ar bhonn trialach.

Ríomhsholáthar

Uirlisí airgeadais, cuntasaíochta & tuairiscithe

Gníomhaireachtaí díláraithe 
agus comhlachtaí eile
(37 ar an iomlán)

Gníomhaireachtaí 
feidhmiúcháin
(6 ar an iomlán)

r-Ullmhú

r-Iarraidh

r-Aighneacht

r-Mheastóireacht

ABAC Assets

ABAC Datawarehouse 
(Business Intelligence)

19 %

ABAC Workflow

16 %

95 %

5 %

70 %

84 %

86 %

100 %

67 %

83 %

33 %

83 %

100 %

100 %
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Caibidil 2  

Forléargas ar na torthaí iniúchóireachta 
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Réamhrá 
2.1. Sa chaibidil seo tugtar forléargas ar na torthaí ó iniúchtaí bliantúla na Cúirte ar na 
gníomhaireachtaí do bhliain airgeadais 2021, lena n-áirítear obair ar thopaic chothrománach a 
bhaineann leis an riosca de choinbhleacht leasa, mar aon le hobair iniúchóireachta eile a 
bhaineann le gníomhaireachtaí a rinne an Chúirt i rith na bliana céanna. Bunaithe ar ár gcuid 
oibre iniúchóireachta, molaimid go ndéanfaidh na gníomhaireachtaí roinnt gníomhaíochtaí. 

  



 36 

 

Tá na torthaí ó na hiniúchtaí bliantúla 
ar na gníomhaireachtaí do bhliain 
airgeadais 2021 dearfach ar an iomlán 
2.2. Ar an iomlán, bhí torthaí dearfacha ag ár n-iniúchadh ar chuntais bhliantúla na 
ngníomhaireachtaí don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2021 (féach Fíor 2.1). 
Thugamar barúlacha, áfach, maidir le neamhrialtachtaí agus laigí a dhéanann difear do na 
híocaíochtaí is bun leis na cuntais, go háirithe a mhéid a bhaineann le soláthairtí. 

Fíor 2.1 – Tuairimí iniúchóireachta bliantúla 2019-2021 maidir le cuntais, 
ioncam agus íocaíochtaí na ngníomhaireachtaí 

 
Foinse: CIE. 

Tuairimí iniúchóireachta “glana” maidir le beachtas na gcuntas 
do na gníomhaireachtaí go léir 

2.3. Do bhliain airgeadais 2021, eisíonn an Chúirt Iniúchóirí tuairimí iniúchóireachta gan 
choinníoll (“glana”) maidir le cuntais na 44 ghníomhaireacht go léir (féach Fíor 2.1). 

Tá na míreanna “Béim ar ábhar” tábhachtach chun tuiscint a fháil ar 
chuntais EMA, Frontex, SRB agus EIGE 

2.4. Tarraingíonn míreanna “béim ar ábhair” aird an léitheora ar ábhar, a léirítear nó a 
fhoilsítear sna cuntais, a bhfuil an oiread sin tábhacht ag baint leis go bhfuil sé mar bhunús dá 
dtuiscint ar na cuntais nó ar an ioncam nó na híocaíochtaí is bun leo. I mbliain airgeadais 2021, 
d’úsáideamar “béim ar ábhar” inár dtuarascálacha ar cheithre ghníomhaireacht: EMA, Frontex, 
SRB agus EIGE. 

GNÍOMHAIREACHTAÍ

TUAIRIMÍ

Íocaíochtaí
Ioncam
Cuntais

Gan choinníoll (“glan”)
Coinníollach
Diúltach

2019 2020 2021
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2.5. Áirítear i gcuntais EMA foilsithe suntasacha maidir leis an léas ar shean-áitreamh EMA i 
Londain. Mairfidh an léas sin go dtí 2039 agus níl clásal scoir ann, ach is féidir an t-áitreabh a 
fholigean nó a shannadh faoi réir thoiliú an tiarna talún. I mí Iúil 2019, tháinig EMA ar 
chomhaontú lena thiarna talún, agus rinne sé an t-áitreabh a bhí aige a fholigean le 
fothionónta le héifeacht ón Iúil 2019, faoi choinníollacha atá i gcomhréir le téarmaí an 
cheannléasa. Mairfidh téarma an fholéasa go dtí go rachaidh léas EMA in éag i 
Meitheamh 2039. Ós rud é go leanann EMA de bheith ina pháirtí sa cheannléas, d’fhéadfadh sé 
go mbeadh sé faoi dhliteanas i leith na suime iomláine atá fós le híoc faoi oibleagáidí 
conarthacha an cheannléasa má mhainníonn an fothionónta a chuidsean oibleagáidí a 
chomhlíonadh. Amhail ag 31 Nollaig 2021, is é €383 milliún a bhí sa cíos iomlán gan íoc, na 
muirir sheirbhíse ghaolmhara agus an t-árachas tiarna talún a bheidh le híoc ag EMA suas go 
dtí deireadh théarma an léasa. 

2.6. Faigheann Frontex maoiniú ó bhuiséad AE agus ó ranníocaíochtaí ó thíortha atá mar 
chuid de limistéar Schengen (SACanna) nach bhfuil san Aontas. Áirítear i gcuntais Frontex 
foilsiú nár ríomhadh i gceart na rannchuidithe ó thíortha atá i limistéir Schengen nach bhfuil 
san Aontas. Mar thoradh air sin, d’íoc na tíortha atá i limistéar Schengen nach bhfuil san 
Aontas €2.6 milliún níos lú ná ba cheart, suim a chúitíodh ó bhuiséad AE. Ós rud é go raibh 
barrachas ann in 2021, áfach, ní raibh aon tionchar ag an méid sin ar ioncam oibriúcháin an 
ráitis maidir le feidhmíocht airgeadais do 2021. 

2.7. Tá SRB faoi lé dlíthíochta a bhaineann lena bhailiú ranníocaíochtaí chuig an Ciste 
Réitigh Aonair, mar aon le dlíthíocht a bhaineann leis na tascanna a dhéanann sé ina cháil mar 
údarás réitigh. Áirítear i gcuntais SRB, foilsiú ina ndéantar cur síos ar achomhairc riaracháin 
agus imeachtaí breithiúnacha a bhaineann le ranníocaíochtaí ex ante idir roinnt bainc agus 
údaráis réitigh náisiúnta agus SRB, chomh maith le gníomhaíochta dlíthiúla eile atá tugtha i 
gcoinne SRB os comhair na Cúirte Ginearálta agus Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. 
Maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar ráitis airgeadais SRB don bhliain 
airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2021 (go háirithe dliteanais theagmhasacha, forálacha 
agus dliteanais), tagann sé sin faoi réir iniúchadh bliantúil sonrach faoi mar a foráiltear dó in 
Airteagal 92(4) de Rialachán SRM. 

2.8. D’fhoilsigh EIGE dliteanas teagmhasach ina chuntais a thabhófar má rialaíonn Cuairt 
Uachtarach na Liotuáine i gcoinne EIGE i gcás atá ar siúl faoi láthair a bhaineann le hoibrithe 
gníomhaireachta sealadacha. Is é €22 000 an meastachán ar an tionchar airgeadais a 
d'fhéadfadh a bheith ann. 

2.9. Tharraingíomar aird ar a bhfuil foilsithe ag trí ghníomhaireacht (EASO, EUSPA agus 
SRB) i ndáil leis an tionchar atá ag cogadh foghach na Rúise in aghaidh na hÚcráine ar a gcuid 
gníomhaíochtaí. Mar gheall ar an éileamh méadaithe ar chúnamh ó Bhallstáit a bhí ag glacadh 
isteach le dídeanaithe ón Úcráin, d’iarr EASO go dtabharfaí tuilleadh acmhainní daonna agus 
airgeadais dó. Bhí tionchar ar ghníomhaíochtaí EUSPA ag an gcur isteach a rinneadh ar úsáid 
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lainseálaithe Soyuz na Rúise le aghaidh satailítí Galileo. Is é measúnú SRB ná gur mhéadaigh an 
cogadh na rioscaí don chobhsaíocht airgeadais, go háirithe rioscaí creidmheasa i ndáil le 
neamhchosaint na mbanc i leith a gcontrapháirtithe sa Rúis, sa Bhealarúis agus san Úcráin, 
agus is iasachtaí a rinneadh le gnólachtaí baile is mó a bhí faoi lé éifeachtaí an chogaidh. 

Tuairimí iniúchóireachta “glan” maidir le dlíthiúlacht agus 
rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais do na 
gníomhaireachtaí go léir 

2.10. Do bhliain airgeadais 2021, eisíonn an Chúirt Iniúchóirí tuairimí iniúchóireachta gan 
coinníoll (“glana”) maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais do na 
gníomhaireachtaí go léir (féach Fíor 2.1). 

Cabhraíonn an mhír “Béim ar ábhar” tuiscint níos fearr a fháil ar ioncam 
SRB 

2.11. D’úsáid muid mír dar teideal “béim ar ábhar” inár dtuarascáil i dtaca le SRB freisin, i 
ndáil leis na saincheisteanna a bhfuil cur síos déanta orthu i mír 2.7 thuas, eadhon an fíoras go 
bhfuil cuid d’ioncam SRB i ndáil leis na ranníocaíochtaí ex ante do SRF faoi dhíospóid dhlíthiúil. 
Tá an méid sin ábhartha dár dtuairim i dtaca le hioncam SRB mar gheall go bhféadfadh sé tarlú 
go mbeidh ar SRB méideanna áirithe de ranníocaíochtaí ó bhainc áirithe a athríomh, ag brath 
ar thoradh na dlíthíochta. 

Tugann an mhír “ábhar breise” aghaidh ar shaincheist a bhfuil tábhacht 
ar leith ag baint léi maidir le hioncam SRB 

2.12. Léirítear saincheisteanna suntasacha i míreanna “ábhar breise”, seachas iad sin a 
léirítear nó a fhoilsítear sna cuntais, atá ábhartha mar sin féin chun tuiscint a fháil ar na cuntais 
nó ar an ioncam nó na híocaíochtaí is bun leo. 

2.13. Ní leagtar síos creat rialaithe cuimsitheach agus comhsheasmhach i Rialachán SRB 
chun beachtas na faisnéise a sholáthraíonn na bainc do SRB le haghaidh ríomh na 
ranníocaíochtaí ex-ante do SRF a áirithiú. Déanann SRB, áfach, seiceálacha comhsheasmhachta 
agus anailíseacha ar an bhfaisnéis, chomh maith le roinnt seiceálacha ex post ar leibhéal na 
mbanc. Sa bhreis air sin, ní féidir le SRB mionsonraí a eisiúint i dtaobh ríomhanna na 
ranníocaíochtaí a bhfuil riosca-choigeartú déanta orthu i gcás gach institiúide creidmheasa, 
mar go bhfuil siad idirnasctha agus go bhfuil faisnéis i modh rúin i dtaca le bainc eile ar 
áireamh iontu. D’fhéadfadh sé go mbeadh tionchar air sin ar thrédhearcacht na ríomhanna sin. 
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2.14. Thugamar ar aire le haghaidh ranníocaíochtaí 2021 a ríomh, gur chuir SRB feabhas ar 
thrédhearcacht do na bainc trí chéim chomhairliúcháin a eagrú. Sa chomhairliúchán sin, rinne 
SRB sonraí a chur in iúl, rud a lig do na bainc ríomh ranníocaíochtaí ex ante 2021 agus 2022 a 
ionsamhlú. 

Tuairimí iniúchóireachta “glana” maidir le dlíthiúlacht agus 
rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais do na 
gníomhaireachtaí, seachas eu-LISA 

2.15. Do bhliain airgeadais 2021, d’eisíomar tuairimí iniúchóireachta gan choinníoll 
(“glana”) maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais bhliantúla 
do 43 ghníomhaireacht as 44 (féach Fíor 2.1). 

2.16. I gcás eu-LISA, d’eisíomar tuairim choinníollach. De na 28 n-íocaíocht a ndearnamar 
iniúchóireacht orthu, bhí sé cinn acu neamhchomhlíontach (féach Bosca 2.2). Bhain trí cinn de 
na híocaíochtaí sin le conradh sonrach lena ndearnadh creatchonradh a chur chun feidhme ach 
nár tugadh ann na mionsonraí do na seirbhísí a bhí ag teastáil (cainníochtaí agus dátaí 
seachadta), agus dá réir sin nár chruthaigh gealltanas dlíthiúil soiléir. Shainaithníomar 
íocaíochtaí eile freisin, lasmuigh dár sampla tosaigh, a bhí nasctha leis an gconradh sin agus a 
raibh an neamhchomhlíonadh céanna ag baint leo. Maidir leis na trí íocaíocht 
neamhchomhlíontacha eile ónár sampla tosaigh, bhain siad sin le trí chonradh shonracha 
éagsúla a bhí ag claonadh go bunúsach ó na creatchonarthaí a bhí ag freagairt dóibh. Is é 
€18.11 milliún an méid iomlán caiteachais a ndearnadh difear dó. Is ionann é sin agus 6.2 % de 
na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí iomlána a bhí ar fáil in 2021. 
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Bosca 2.1 

Saincheisteanna a bhain le pleanáil bhuiséadach agus soláthar in eu-
LISA 

Do bhliain airgeadais 2019, thuairiscíomar ar na rioscaí a bhí ag gabháil leis an gcleachtas 
trínar tugadh acmhainní do eu-LISA sula raibh an reachtaíocht glactha a shaineodh na 
riachtanais do na córais TF a bhí le forbairt. Fuaireamar gur tháinig ann do na rioscaí sin: 
d’fhág an brú ama ar bhí ar eu-LISA dá bharr sin ó thaobh cistí a ghealladh agus a 
chaitheamh sula mbeadh a dtréimhse éaga thart gur rannchuidíodh le 
neamhchomhlíontachtaí i nósanna imeachta soláthair agus i gcur chun feidhme na 
gconarthaí. I measc na neamhchomhlíontachtaí sin, bhí siad seo a leanas: gan faisnéis i 
dtaobh cainníochtaí agus dátaí seachadta na seirbhísí a fuarthas a bheith i gconradh 
sonrach; agus athruithe i raon feidhme, ré nó luach an chonartha a bhí ag dul thar an 
tsolúbthacht atá ceadaithe leis an Rialachán Airgeadais. Mar thoradh air sin, d’eisíomar 
tuairim choinníollach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht íocaíochtaí eu-LISA le haghaidh 
2021. Anuraidh féin, luaigh muid coinníollacha lenár dtuairim maidir le dlíthiúlacht agus 
rialtacht íocaíochtaí eu-LISA le haghaidh 2020 mar gheall ar neamhchomhlíontachtaí den 
chineál céanna i gcur chun feidhme conartha. 

 

Gníomhaíocht atá le déanamh 1 

Ba cheart do eu-LISA feabhas a chur ar a chuid nósanna imeachta soláthair agus ar a 
bhainistiú ar chonarthaí, go háirithe a mhéid a bhaineann le seirbhísí agus earraí atá 
faighte a shainiú i gconarthaí sonracha agus teorainn a chur le hathruithe ar raon feidhme, 
ré agus luach conarthaí ionas go mbeidh siad ag teacht leis an tsolúbthacht a cheadaítear 
faoin Rialachán Airgeadais. 

Ba cheart do eu-LISA freisin dul chun cainte leis an gCoimisiún chun athruithe ar a 
phleanáil bhuiséadach ilbhliantúil a mholadh, ionas nach mbeidh cistí le haghaidh forbairt 
na gcóras á bhfáil aige ach amháin tar éis don reachtaíocht (lena n-áirítear rialacháin 
tharmligthe agus cur chun feidhme) ina sainítear na ceanglais ábhartha a bheith glactha, 
agus ionas gur féidir raon feidhme an tionscadail a shonrú sách mion. 

Cabhraíonn an mhír “Béim ar ábhar” tuiscint níos fearr a fháil ar 
íocaíochtaí Frontex  

2.17. Áiríonn cuntais Frontex foilsiú a bhaineann le híocaíochtaí a rinneadh in 2021 de 
€18.1 milliún do chur chun feidhme gealltanas buiséadach ó 2020 a tugadh ar aghaidh go 2021 
gan Frontex a bheith tar éis dul i mbun gealltanais dhlíthiúil roimh dheireadh 2020, de réir mar 
a éilítear faoi Rialachán Airgeadais AE. Thugamar tuairisc ar an tsaincheist sin i dTuarascáil 
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bhliantúil shonrach 2020 uainn11. Is é €18 375 458 a bhí in iomlán na n-íocaíochtaí sin in 2021. 
Chuir Frontex an neamhchomhlíonadh sin ina cheart trí bhíthin gealltanais dhlíthiúla ina 
dhiaidh sin le linn 2021. 

Míreanna “ábhar breise” i dtaobh saincheisteanna a bhfuil tábhacht ar 
leith ag baint leo d’íocaíochtaí HaDEA 

2.18. Tarraingíonn muid aird ar Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/17312 ón 
gCoimisiún agus ar an bhfíoras gur cuireadh an t-údarás gníomhú mar Stiúrthóir eatramhach ar 
HaDEA ar iontaoibh Ard-Stiúrthóir AS SANTE go dtí go raibh acmhainneacht oibríochtúil bainte 
amach ag HaDEA ó thaobh a bhuiséad féin a chur chun feidhme. An 19 Feabhra 2021, rinne 
Ard-Stiúrthóir AS SANTE an t-údarás sin a tharmligean chuig oifigeach eile in AS SANTE, á 
cheapadh siúd mar Stiúrthóir eatramhach ar HaDEA. Le hAirteagal 26 de Rialachán Airgeadais 
HaDEA is féidir cumhachtaí buiséadacha a tharmligean. Ní féidir a léirthuiscint as sin, áfach, go 
gceadaítear údarás iomlán an Stiúrthóra eatramhaigh a tharmligean, mar go sáródh sé sin an 
Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún. 

Thug ár mbarúlacha aghaidh ar réimsí a bhféadfaí feabhsúcháin 
a dhéanamh iontu i 33 ghníomhaireacht 

2.19. Go hiomlán, rinneamar 77 mbarúil a bhaineann le 33 ghníomhaireacht chun aghaidh 
a thabhairt ar réimsí a raibh tuilleadh feabhsúcháin de dhíth iontu. Leis na huimhreacha sin, 
áirítear an dá bharúil a bhí mar bhonn do thuairim choinníollach do eu-LISA, chomh leis an 
mbarúil atá clúdaithe ag an mír “ábhar eile” do HaDEA. I gcomparáid leis sin, rinneamar 60 
barúil don bhliain airgeadais 2020. Baineann an chuid is mó de na barúlacha le heasnaimh i 
gcórais bhainistíochta agus rialaithe, nósanna imeachta soláthair poiblí agus bainistíocht 
bhuiséadach. Is iad na laigí i nósanna imeachta soláthair poiblí an phríomhfhoinse leis na 
híocaíochtaí neamhrialta i gcónaí. 

                                                             
11 Tuarascáil Bhliantúil ar Ghníomhaireachtaí an Aontais do bhliain airgeadais 2020: mír 3.30-

15. 

12 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún lena mbunaítear an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde, Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na 
Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide, Gníomhaireacht 
Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde, agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin 
Eorpach um Oideachas agus Cultúr 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
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2.20. Léiríonn Fíor 2.2 agus Fíor 2.3 an líon cineálacha de bharúlacha éagsúla a bhí i gceist 
leis na 33 ghníomhaireacht ar fud na tuarascála. 

Fíor 2.2 – Méid na mbarúlacha a bhaineann le gach gníomhaireacht 

 
Foinse: CIE. 

Nósanna imeachta soláthair
as ar lean íocaíochtaí neamhrialta 

Earcaíocht

Córais bhainistithe agus rialaithe
(seachas soláthar, earcaíocht)

Bainistiú buiséid

Tuairim choinníollach / dhiúltach
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Fíor 2.3 – Méid na mbarúlacha trí chineál na laigí coitianta 

 
Foinse: CIE. 

Tá borradh faoi na laigí i nósanna imeachta soláthair poiblí agus iad mar 
phríomhfhoinse leis na híocaíochtaí neamhrialta i gcónaí 

2.21. Is é is cuspóir do na rialacha i nósanna imeachta soláthar poiblí ná iomaíocht 
chothrom idir tairgeoirí a chinntiú agus táirgí agus seirbhísí ag na praghsanna is fearr a 
sholáthar, agus urraim á léiriú do phrionsabail na trédhearcachta, na comhréireachta, na córa 
comhionainne agus an neamh-idirdhealaithe. Rinneamar iniúchadh ar sholáthar sna 
44 ghníomhaireacht ar fad. I gcás 22 ghníomhaireacht (ACER, Oifig BEREC, CdT, CEPOL, CPVO, 
EASO, ÚBE, EEA, EIGE, EIOPA, EISMEA, ELA, EMA, EMSA, ENISA, ESMA, EUIPO, eu-LISA, EU-
OSHA, Eurofound, Eurojust agus Frontex), rinneamar tuairisc ar chonarthaí a raibh tionchar ag 
easnaimh i soláthair phoiblí éagsúla orthu (féach Fíor 2.3), lena n-áirítear íocaíochtaí a 
rinneadh sa bhliain airgeadais 2021 a eascraíonn as nósanna imeachta soláthair neamhrialta a 

Soláthar

Earcaíocht

Bainistiú Buiséadach

Córais bhainistithe agus rialaithe
(seachas soláthar, earcaíocht)

Easpa iomaíochta/an cineál nós imeachta 
mícheart

laigí as ar lean íocaíochtaí neamhrialta

Meastóireacht na dtairiscintí

Cur chun feidhme an chonartha

Eile

Ainmniúcháin ag coiste

Fógra folúntais

Próiseas meastóireachta 

Eile

Bainteach le táille/ioncam

Íocaíochtaí déanacha

Leibhéal ard de thabhairt anonn

Eile

Clár na n-eisceachtaí

Tarmligin

Rialuithe ex post / ex ante

Bainistiú gealltanas

Coinbhleacht leasa (Cúram cothrománach 2021)

Eile
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tuairiscíodh i mblianta roimhe sin. Cuireann Bosca 2.2 samplaí i láthair de neamhrialtachtaí 
tipiciúla i gcur chun feidhme na gconarthaí soláthair. 

Bosca 2.2 

Samplaí de chur chun feidhme neamhrialta na gconarthaí 

Bhí creatchonradh ag CEPOL maidir le seirbhísí socraithe taistil a bhí bailí go dtí mí an 
Mhárta 2022. Níor chlúdaigh raon feidhme an conartha tíortha áirithe laistigh den Aontas 
Eorpach. Bhí na seirbhísí taistil do na tíortha sin clúdaithe ag conarthaí eile go dtí deireadh 
2020. I samhradh na bliana 2021, cé go raibh sé fós an-deacair an staid taistil a thuar, bhí 
an chosúlacht air gur dhócha go gcaithfeadh CEPOL gníomhaíochtaí ar an láthair a eagrú i 
dtíortha nach bhfuil san Aontas. Tar éis dó measúnú a dhéanamh ar an gcás agus ar na 
roghanna éagsúla a bhí ar fáil, roghnaigh CEPOL an creatchonradh a bhí ann cheana a 
úsáid chun imeachtaí sna tíortha sin a chlúdach, cé nár tháinig na himeachtaí sin faoi raon 
feidhme an chonartha. Is sárú é sin ar an Rialachán Airgeadais. Rinne CEPOL nóta den 
chinneadh sin i gclár na n-eisceachtaí. Tá na híocaíochtaí lena mbaineann, arb ionann iad 
agus €76 590 in 2021, neamhrialta. 

2.22. Tugaimid ar aire go bhfuil méadú ar líon na mbarúlacha soláthair a rinneamar in 
imeacht na dtrí bliana airgeadais deiridh (ó 20 in 2019 agus 18 in 2020, go 34 in 2021), chomh 
maith le méadú ar líon na ngníomhaireachtaí lena mbaineann (ó 11 in 2019 agus 14 in 2020, go 
22 in 2021). Mar a léirítear i bhFíor 2.4, ó bhliain airgeadais 2019 i leith, tá barúlacha a 
bhaineann le soláthar déanta againn gach bliain do dhá ghníomhaireacht (CEPOL agus EMA). 
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Fíor 2.4 – Tá ár mbarúlacha ar laigí agus nithe neamhrialta i soláthair 
phoiblí ag éirí níos coitianta thar na trí bliana deiridh 

 
Foinse: CIE. 

2019 2020 2021

Líon iomlán na 
mbarúlacha atá 

bainteach le soláthar

Barúlacha don bhliain a 
bhfuil tionchar acu ar 
íocaíochtaí

Barúlacha don bhliain 
nach bhfuil tionchar acu 
ar íocaíochtaí

Barúlacha don bhliain 
roimhe a bhfuil tionchar
acu ar íocaíochtaí

CEPOL

EMA

Eurofound

Oifig BEREC

ÚBE

ACER

EASO

CdT

Cedefop

EEA

EIGE

EIOPA

ENISA

ESMA

EUIPO

eu-LISA

Eurojust

Europol

CPVO

EASA

EFSA

EISMEA

ELA

EMSA

ERA

ERCEA

EU-OSHA

Frontex

IOMLÁN líon na 
ngníomhaireachtaí ar 
eisíodh barúil a bhain 
le soláthar ina leith i 
mbliain áirithe
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Gníomhaíocht atá le déanamh 2 

Is iad earráidí soláthair na cineálacha earráidí is coitianta i gcónaí atá braite inár n-
iniúchtaí ar na gníomhaireachtaí. Ba cheart do na gníomhaireachtaí lena mbaineann 
tuilleadh feabhais a chur ar a nósanna imeachta soláthair phoiblí chun comhlíontacht 
iomlán leis na rialacha is infheidhme a chinntiú, agus lena chinntiú freisin go mbaineann 
siad an luach airgid is fearr is féidir amach. 

Go háirithe, agus creatchonarthaí á gcur chun feidhme, ba cheart do gníomhaireachtaí 
conarthaí sonracha amháin a úsáid chun táirgí nó seirbhísí a sholáthar, agus iad clúdaithe 
ag an gcreatchonradh a ghabhann leo. Ba cheart do ghníomhaireachtaí freisin a chinntiú 
go gcomhlíonann siad leis na coinníollacha faoi chonarthaí atá ann cheana féin agus 
leagtha amach sa Rialachán Airgeadais a mhodhnú. 

Cuireann laigí isteach ar chórais bhainistíochta agus rialaithe 

2.23. Tá a phearsantacht dhlítheanach féin ag gníomhaireachtaí, agus tá siad á rialú ag dlí 
Eorpach (féach míreanna 1.6 agus 1.7). Is cuid ríthábhachtach iad córais bhainistíochta agus 
rialaithe chun feidhmiú cuí na ngníomhaireachtaí AE a chinntiú, agus ceanglaítear iad sa 
Rialachán Airgeadais i dtaca le prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais. 

2.24. I gcás 16 ghníomhaireacht (ACER, Cedefop, CEPOL, EASA, ÚBE, EIOPA, EISMEA, EIT, 
ELA, ENISA, OIPE, ESMA, Europol, EUSPA, Frontex agus HaDEA), tuairiscímid laigí sna córais 
bhainistithe agus rialaithe sa bhreis ar na laigí sin a bhaineann le soláthair (féach 
míreanna 2.20-2.21) nó a bhaineann le hearcaíocht (féach mír 2.26). I gcás na 
16 ghníomhaireacht sin, áirítear na nithe seo a leanas inár mbarúlacha: cásanna féideartha de 
choinbhleacht leasa, rialuithe ex ante/ex post a bheith in easnamh, gan bainistiú na ngealltanas 
buiséadach agus dlíthiúil a bheith leormhaith, agus gan saincheisteanna a thuairisciú i gclár na 
n-eisceachtaí. Léiríonn Fíor 2.3 na cineálacha laigí i rialáil inmheánach is coitianta a 
shainaithníomar. Tá samplaí i mBosca 2.3 de na laigí sin i dtaobh an riosca de choinbhleacht 
leasa. 

Bosca 2.3 

Is féidir le saincheisteanna rialála cur isteach ar éifeachtacht 
ghníomhaireachtaí AE 

Is é an ról atá ag na trí údarás maoirseachta Eorpach – ÚBE, ÚEÁPC agus ESMA – ná 
dearcadh AE agus cothrom na Féinne d'fhaireachán na seirbhísí airgeadais a chinntiú. 
Maidir le Comhaltaí dá mBoird Maoirseoirí (BoS), áirítear forálacha éagsúla ina Rialacháin 
bhunaidh chun a chinntiú “go ngníomhóidh siad go neamhspleách agus go hoibiachtúil 
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chun leasa an Aontais ina iomláine” agus “nach lorgóidh siad ná nach nglacfaidh siad 
treoracha ó aon rialtas [...] ná ó aon chomhlacht príobháideach nó poiblí eile”13. 

Faoi nósanna imeachta Údarás Maoirseachta Eorpach, foráiltear i dtaobh comhaltaí BoS a 
bhfuil coinbhleacht leasa acu nach féidir leo páirt a ghlacadh i bpléití an Bhoird ná nach 
féidir leo vótáil ar an ábhar i dtrácht. Mar sin féin, féadfaidh na comhaltaí fanacht ag an 
gcruinniú mura gcuirfidh aon duine ina choinne (ÚBE agus ÚEÁPC), nó sa chás go vótálann 
formhór na gcomhaltaí chun iad a eisiamh (ESMA). Cruthaíonn sé sin baol do 
neamhspleáchas an Bhoird, nó ar a laghad cruthaíonn sé an dealramh go bhfuil 
neamhspleáchas an Bhoird i mbaol. 

Le blianta beaga anuas, thuairiscíomar i roinnt mhaith tuarascálacha speisialta ar 
shaincheisteanna rialachais a bhfuil tionchar acu ar údaráis maoirseachta Eorpacha, agus 
tionchar tromchúiseach na saincheisteanna sin ar a gcuspóirí. 

Inár dtuarascáil speisialta faoi thástálacha struis do bhainc14, fuaireamar go bhfuil 
rannpháirtíocht shuntasach ag údaráis náisiúnta i struchtúr rialachais ÚBE, ós rud é go 
bhfuil Bord Maoirseoirí ÚBE comhdhéanta d’ionadaithe náisiúnta nach bhfuil a 
gceapachán faoi réir aon fhormheas ag aon chomhlachtaí AE. D’fhéadfadh go mbeadh 
teannas ann mar gheall air sin, mar b’fhéidir go ngníomhóidh comhaltaí den bhord ar 
mhaithe le forbairt náisiúnta amháin, seachas le leasanna Eorpacha níos fairsinge. 

Inár dtuarascáil speisialta ar mhaoirseacht árachais15, thugamar faoi deara go raibh 
éifeachtacht agus éifeachtúlacht obair EIOPA ag brath ar cháilíocht ionchur na n-údarás 
náisiúnta go minic, agus ar thoilteanas na n-údarás sin comhoibriú le ÚEÁPC. Tugann an 
struchtúr rialachais atá ag EUIPA faoi láthair cumhacht d’údaráis náisiúnta chun tionchar a 
imirt ar a mhéid athbhreithniú a bheidh déanta ar a n-obair féin, chomh maith le conclúidí 
na n-athbhreithnithe sin. Déanann BoS formheas ar phríomhdhoiciméid, amhail straitéis 
formhaoirseachta ÚEÁPC. D’fhéadfadh sé sin cur isteach ar neamhspleáchas ÚEÁPC agus 
cosc a chur air chun a gcuspóirí a bhaint amach. 

Inár dtuarascáil speisialta i gcoinne sciúradh airgid16, fuaireamar go ndearna foireann ÚBE 
imscrúduithe críochnúla ar sháruithe féideartha de dhlí an Aontais, ach d’aimsíomar 
fianaise scríofa d’iarrachtaí brústocaireacht a dhéanamh ar chomhaltaí an phainéil le linn 
na tréimhse nuair a bhí moladh féideartha á phlé ag an bpainéal. Dhiúltaigh BoS don 
dréachtmholadh sa deireadh. 

                                                             
13 Airteagail 42 de Rialachán (AE) Uimh 1093/2010, 1094/2010 agus 1095/2010. 

14 Tuarascáil speisialta 10/2019 CIE: “Tástálacha struis do bhainc ar fud an AE – soláthraítear 
faisnéis as cuimse ar bhainc, ach tá gá le comhar agus aird níos fearr ar rioscaí”. 

15 CIE, Tuarascáil speisialta 29/2018: “Rinne ÚEÁPC rannchuidiú tábhachtach do mhaoirseacht 
agus seasmhacht san earnáil árachais, ach tá dúshláin shuntasacha ann i gcónaí”. 

16 CIE, Tuarascáil speisialta 13/2021: “Tá iarrachtaí an Aontais i ndáil le sciúradh airgid san 
earnáil baincéireachta a chomhrac ró-ilroinnte agus níl an cur chun feidhme 
leordhóthanach” 
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Inár dtuarascáil speisialta ar chistí infheistíochta17, fuaireamar go bhfuil dúshláin roimh 
ESMA ó thaobh úsáid a bhaint as a uirlisí go héifeachtach. I measc na ndúshlán sin, áirítear 
fadhbanna a bhfuil struchtúr rialachais an ESMA féin mar chúis leo, a spleáchas ar dhea-
thoil na n-údarás náisiúnta agus a spleáchas ar thoilteanas a BoS féin. Fuaireamar amach 
gurbh fhearr leo uirlisí cóineasaithe “neamhionrach”, uirlisí nach bhfuil a n-éifeachtúlacht 
léirithe go fóill agus nach raibh maoirseacht éifeachtúil agus chomhsheasmhach mar 
thoradh orthu go minic. Chuir sé sin teorainn le héifeachtacht ESMA. 

I ngach cás, molaimid gur cheart don Choimisiún machnamh a dhéanamh ar athruithe a 
mholadh do struchtúr rialachais na n-údarás maoirseachta Eorpaí, rud a ligfeadh dóibh a 
gcumhachtaí a úsáid níos éifeachtúla. In 2019, níor ghlac an reachtóir struchtúr rialachais 
athbhreithnithe a bhí molta18 ag an gCoimisiún áfach. 

2.25. Cuireann míreanna 2.30-2.42 tuilleadh mionsonraí ar fáil faoin gcaoi a ndéileálann 
gníomhaireachtaí le coinbhleachtaí leasa féideartha nuair ghabhann a bhfoireann shinsearach 
nó a gcomhaltaí boird le gníomhaíocht sheachtrach íoctha le linn a dtréimhse seirbhíse san 
Aontas, nó nuair a fhágann siad gníomhaireacht agus go dtosaíonn siad post nua in áit eile. 

Is minic go mbaineann laigí earcaíochta leis an bpróiseas meastóireachta 

2.26. I gcás naoi ngníomhaireacht (Oifig BEREC, Cedefop, ÚBE, EIGE, EMA, OIPE, EUSPA, 
Frontex agus SRB), tuairiscímid laigí a bhaineann le gnéithe éagsúla de nósanna imeachta 
earcaíochta, lena n-áirítear próisis meastóireachta agus fógraí folúntais. Léiríonn Fíor 2.3 na 
cineálacha laigí is coitianta a bhaineann le gnéithe éagsúla de nósanna imeachta earcaíochta. 

Tá tabhairt anonn ard nó íocaíochtaí déanacha ann mar gheall ar laigí i 
mbainistiú buiséadach de ghnáth 

2.27. I gcás 10 ngníomhaireacht (ACER, Cedefop, EACEA, OIPE, ERCEA, EUIPO, eu-LISA, 
FRA, Frontex, HaDEA), tuairiscímid laigí a bhaineann le gnéithe éagsúla de bhainistiú 
buiséadach, mar shampla tabhairt anonn leithreasuithe a bheith iomarcach agus rátaí arda 
d’íocaíochtaí déanacha. Léiríonn Fíor 2.3 na cineálacha laigí is coitianta a bhaineann le gnéithe 
éagsúla de bhainistiú buiséadach. 

                                                             
17 CIE, Tuarascáil speisialta 04/2022: “Cistí infheistíochta – Níl gníomhaíochtaí an Aontais tar 

éis fíormhargadh aonair a théann chun tairbhe infheisteoirí a chruthú go fóill”. 

18 Tograí ón gCoimisiún maidir le leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh 1093/2010, 1094/2010 
agus 1095/2010, COM(2017) 536 final. 
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2.28. Faoin Rialachán Airgeadais AE, is féidir leithreasuithe buiséadacha atá deonaithe le 
haghaidh bliain airgeadais áirithe a thabhairt anonn chuig an gcéad bhliain airgeadais eile faoi 
choinníollacha áirithe19. Léiríonn Fíor 2.5 an leibhéal de thabhairt anonn, de réir an teideal den 
bhuiséad, do gach gníomhaireacht. Cé nach leagann an Rialachán Airgeadais AE uasleibhéil síos 
do thabhairt anonn mar sin agus gurb é nádúr ilbhliantúil na n-oibríochtaí is cúis le méid áirithe 
dóibh, d’fhéadfadh sé go léireodh leibhéil iomarcacha de thabhairt anonn maolaithe i gcur 
chun feidhme na gclár oibre nó pleananna soláthair. Mar mhalairt air sin, d’fhéadfadh sé go 
léireodh siad saincheist struchtúrtha, pleanáil lag bhuiséadach, nó b’fhéidir sárú ar phrionsabal 
buiséadach na bliantúlachta. Tuairiscímid laigí den sórt sin i dtaobh ceithre ghníomhaireacht 
(ACER, EACEA, eu-LISA agus FRA). 

                                                             
19 Airteagal 12 agus 13 de Rialachán Airgeadais AE. 
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Fíor 2.5 – Leibhéal de thabhairt anonn a bhfuil tionchar aige ar gach 
teideal den bhuiséad 

 
Foinse: Cuntais bhliantúla críochnaitheacha na nGníomhaireachtaí 2021, arna thiomsú ag CIE. 

Gníomhaíocht atá le déanamh 3 

Ba cheart do na gníomhaireachtaí lena mbaineann tuilleadh feabhais a chur ar a bpleanáil 
buiséid agus ar a thimthriallta don chur chun feidhme. 
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Tá gníomhaireachtaí ag déanamh obair leantach ar bharúlacha ó 
bhlianta roimhe seo 

2.29. Cuireann muid faisnéis ar fáil faoi stádas na oibre leantaí atá déanta ag na 
gníomhaireachtaí mar fhreagra ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo. Léirítear i bhFíor 2.6, i 
gcás an 139 mbarúil nach raibh aghaidh tugtha orthu ag deireadh 2020, go raibh gníomhaíocht 
cheartaitheach tugtha chun críche i 67 gcás agus go raibh gníomhaíocht cheartaitheach fós idir 
lámha i 39 gcás in 2021. I gcás 22 ghníomhaireacht (ACER, Oifig BEREC, CEPOL, CPVO, EASA, 
EASO, EFSA, EISMEA, EIT, EMA, EMCDDA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, eu-LISA, Eurofound, 
Eurojust, Europol, FRA, Frontex, agus SRB), tuairiscímid 48 mbarúil ó bhlianta roimhe sin nár 
cuireadh chun feidhme go fóill, agus tá 9 gcinn díobh sin fós gan réiteach. 

Fíor 2.6 – Iarrachtaí na ngníomhaireachtaí obair leantach a dhéanamh ar 
bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

 
Foinse: CIE. 

2.30. Míníonn Bosca 2.4 na stádais éagsúla den obair leantach a úsáidtear sa tuarascáil 
seo agus tugtar samplaí ann de chásanna tipiciúla lena mbaineann siad. 

Bosca 2.4 

Samplaí den stádas den obair leantach a úsáidtear sa tuarascáil seo 

Críochnaithe: Thug an ghníomhaireacht feabhsúcháin isteach chun aghaidh a thabhairt ar 
an mbarúil, le tacaíocht ó fhianaise agus arna seiceáil ag CIE. 

Idir lámha: Tá roinnt fianaise ann go ndearnadh gníomh ceartaitheach, ach níl an próiseas 
curtha chun feidhme go hiomlán ná críochnaithe go fóill. 

Gan réiteach: Gan aon fhreagairt ar an mbreathnóireacht nó easaontas ag an 
ngníomhaireacht. 

N/B: Níl an bhreathnóireacht infheidhme a thuilleadh, nó críochnaíodh an conradh ba 
chúis leis an mbreathnóireacht atá i gceist. Infheidhme freisin, mar gheall ar athrú 
imthosca, nuair is mó an costas chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist ná na buntáistí. 

Iomlán: 139

Gan réiteach Idir lámha Críochnaithe N/B
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Laigí agus dea-chleachtas maidir le 
cásanna féideartha “dorais 
imrothlaigh” a láimhseáil ag 
gníomhaireachtaí 
2.31. Chomhlánaíomar ár gcuid oibre iniúchóireachta athfhilltí maidir le beachtas chuntais 
na ngníomhaireachtaí agus dlíthiúlacht agus rialtacht dá n-ioncam agus a n-íocaíochtaí le 
hanailís ar an gcaoi ar láimhseáil na gníomhaireachtaí cásanna féideartha “dorais imrothlaigh”. 
I mBosca 2.5, mínítear cad is brí le cásanna “dorais imrothlaigh” agus insítear cén chaoi a 
mbaineann sé leis an riosca de choinbhleacht leasa agus le gabháil beartais. 

Bosca 2.5 

Cad is an ‘doras imrothlach’ ann agus cén fáth a bhfuil sé 
tábhachtach? 

Déanann an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) an coincheap 
‘doras imrothlach’ a shainiú mar seo a leanas. “Is féidir Coinbhleachtaí leasa teacht chun 
cinn agus an riosca a bheith ann a bhaineann le beartas a ghabháil sa ghluaisteacht idir 
poist san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach. Nuair a chumhdaíonn 
feidhmeanna réimsí atá dúnta nó a bhí rialaithe go díreach le hiaroifigeach poiblí, is féidir 
a mheas go dtugann an feiniméan seo ar a dtugtar doras imrothlach buntáiste 
míchothrom ó thaobh faisnéise de, caidreamh nó aon chineáil eile buntáiste a fuarthas sna 
feidhmeanna poiblí roimhe seo. “I roinnt cásanna, d’fhéadfadh sé go mbeadh cathú ar 
oifigigh phoiblí cinntí a dhéanamh nó an tuiscint a thabhairt go bhfuil cinntí déanta acu ní 
ar mhaithe le leas an phobail ach ar mhaithe le hiarfhostóir nó fostóir a bheidh ann amach 
anseo.” 20 

Sa chomhthéacs Eorpach, míníonn an tOmbudsman Eorpach21 “nuair a bhogann oifigeach 
poiblí chuig an earnáil phríobháideach, is minic a deirtear go bhfuil siad tar éis dul tríd an 
doras imrothlach”. Is féidir é seo ionracas institiúidí an Aontais a chur i mbaol toisc gur 
féidir eolas luachmhar ón taobh istigh bogadh isteach san earnáil phríobháideach, nó toisc 
go bhféadfadh iar-oifigigh brústocaireacht a dhéanamh dá n-iar-chomhghleacaithe nó 
d’fhéadfadh tionchar a bheith ag fostaíocht a d’fhéadfadh a bheith amach anseo ar 
oifigigh atá ann cheana. 

                                                             
20 Lámhleabhar um Ionracas Poiblí ECFE; Caibidil 13.3.2. 

21 Obair an Ombudsman Eorpaigh ar dhoirse imrothlacha. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ac8ed8e8-en/index.html?itemId=/content/publication/ac8ed8e8-en
https://www.ombudsman.europa.eu/webpub/2022/revolving-doors/en/
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D’fhéadfadh rioscaí comhchosúla a bheith i gceist freisin le gníomhaíocht sheachtrach ar 
íocaíocht a ghlacadh agus obair á déanamh d’institiúid nó comhlacht de chuid an Aontais 
amhail gníomhaireacht ag an am céanna maidir le post nua a ghlacadh tar éis dó seirbhís 
phoiblí an Aontais a fhágáil. 

2.32. Bheartaíomar an t-ábhar a scrúdú mar gheall ar a thábhacht ní amháin d’fheidhmiú 
cuí ghníomhaireachtaí an Aontais, ach freisin dá gcáil agus ar bhealach níos leithne, do cháil an 
Aontais ina iomláine. Bíonn baol níos mó ann do ghníomhaireachtaí go háirithe go mbeadh 
cásanna “dorais imrothlaigh” ann mar gheall ar a spleáchas ar dhaoine den fhoireann 
shealadach, a bhfuil rátaí arda d’athrú foirne i gceist leis sin, agus mar gheall ar a samhail 
rialachais, lena n-áirítear boird22 ar gnách le comhaltaí a bheith ag fónamh orthu ar feadh 
téarmaí réasúnta gearr. I gcás gníomhaireachtaí áirithe, déantar an riosca seo a mhéadú níos 
mó fós mar gheall ar chumhachtaí rialaitheacha suntasacha (e.g. ÚBE, EIOPA agus ESMA) nó 
naisc le tionscal (e.g. EASA, ECHA nó EFSA). 

Scrúdaíomar cásanna idir 2019 agus 2021 inar ghlac foireann shinsearach reatha nó 
iarghníomhaireachta (stiúrthóirí feidhmiúcháin, stiúrthóirí agus oifigigh ar ghráid AD14-16) 
post tar éis dóibh an ghníomhaireacht a fhágáil nó a rinne gníomhaíocht sheachtrach ar 
íocaíocht agus iad ag obair do ghníomhaireacht. Rinneamar scrúdú ar chásanna comhchosúla a 
dhéanann difear do chomhaltaí agus iarchomhaltaí bhoird na ngníomhaireachtaí, cásanna nár 
mheas roinnt gníomhaireachtaí ach amháin ar bhonn a rialacha inmheánacha féin. Áiríodh 
40 gníomhaireacht inár raon feidhme. Ba iad Chafea, a dúnadh in 2021, agus an trí 
ghníomhaireacht nach raibh i mbun oibríochta nó neamhspleách go dtí 2021 (ELA, EPPO agus 
HaDEA) na gníomhaireachtaí nár breithníodh. I mBosca 2.6, mínítear na caighdeáin dhlíthiúla 
ábhartha. 

2.33. I bhFíor 2.7 léirítear raon feidhme ár gcuid oibre. 

                                                             
22 Athraíonn ainm an bhoird ó ghníomhaireacht go gníomhaireacht; mar shampla, is bord 

maoirseoirí atá ag gníomhaireachtaí áirithe, bord riaracháin nó bord bainistíocht ag cinn 
eile, agus tá cuid acu ar bord rialaithe atá iontu. Ar an láimh eile, is coistí stiúrtha a bhíonn i 
gceannas ar ghníomhaireachtaí feidhmiúcháin. 
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Bosca 2.6 

Creat dlíthiúil an Aontais is infheidhme i leith rioscaí “dorais 
imrothlaigh” a bhainistiú 

Leagtar amach na rialacha is infheidhme i leith cásanna “dorais imrothlaigh” a 
d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo a bhainistiú agus an riosca de choinbhleacht leasa 
ag gabháil leis, go príomha i rialacháin foirne an Aontais23. Tá feidhm ag na rialacha sin 
maidir le hiarfhoireann agus foireann reatha institiúidí agus chomhlachtaí an Aontais, lena 
n-áirítear gníomhaireachtaí an Aontais. Áirítear an méid seo a leanas sna rialacha. 

o Ní mór do bhaill foirne a ngníomhaireacht a chur ar an eolas más rud é go bhfuil sé 
ar intinn acu post a ghlacadh laistigh de dhá bhliain tar éis dóibh seirbhís shibhialta 
an Aontais a fhágáil. 

o Sula ndéantar údarú a dheonú nó a dhiúltiú d’iarbhaill foirne chun gníomhaíocht 
sheachtrach a dhéanamh nó post nua a dhéanamh, ní mór do ghníomhaireacht 
teagmháil a dhéanamh lena Comhchoiste. 

o Má cheapann gníomhaireacht go bhfuil riosca de choinbhleacht leasa ann, féadfaidh 
sí cosc a chur ar an mball foirne glacadh leis an bpost nó formheas a thabhairt ach 
amháin faoi réir coinníollacha. 

o Ní mór do ghníomhaireacht toirmeasc a chur ar a hiaroifigigh shinsearacha ó 
bhrústocaireacht nó abhcóideacht a dhéanamh maidir le foireann na hinstitiúide le 
linn na 12 mhí tar éis dóibh an tseirbhís a fhágáil. 

o Ní mór do ghníomhaireacht liosta bliantúil a fhoilsiú maidir leis na cásanna a 
mheasúnaítear i gcomhthéacs riosca na brústocaireachta agus na habhcóideachta. 

Níl na rialacha seo i bhfeidhm do bhaill bhoird na ngníomhaireachtaí áfach, toisc nach 
meastar mar chuid d’fhoireann na ngníomhaireachtaí iad. Mar sin féin, tá rialacha 
inmheánacha ag naoi ngníomhaireacht atá ag deileáil leis an réimse seo. 

 

                                                             
23 Airteagail 12, 12b, 16 agus 17 de Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais agus Coinníollacha 

Fostaíochta Sheirbhísigh eile Chomhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Comhphobail 
Eorpaigh agus an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Fíor 2.7 – Chumhdaigh ár gcuid oibre maidir le “doras imrothlach” 
foireann shinsearach agus baill bhoird na ngníomhaireachtaí. 

 
Foinse: CIE. 

Tá ceanglais shoiléire maidir le comhlíonadh agus faireachán in 
easnamh sa chreat dlíthiúil reatha 

2.34. Mar a luaitear i mBosca 2.6, níl feidhm ag na Rialacháin Foirne (lena n-áirítear a 
rialacha a bhaineann le cásanna “dorais imrothlaigh” agus coinbhleachtaí leasa níos leithne), 
de réir an tsainmhínithe, maidir le comhaltaí bhoird na ngníomhaireachtaí nach bhfuil fostaithe 
mar dhaoine d’fhoireann na gníomhaireachta. Ní bhaineann siad le comhaltaí de choistí 
eolaíocha na ngníomhaireachtaí, grúpaí saineolaithe agus comhlachtaí comhchosúla eile. 
Fágann sé seo folús dlíthiúil, toisc nach bhfuil bunús coiteann dlí ar bith lena sainítear 
íosleibhéal ceanglais do chatagóirí daoine atá ag obair do ghníomhaireachtaí an Aontais, i 
dtaca leis an riosca coinbhleachta leasa agus leis na cásanna a bhaineann le “dorais 
imrothlaigh”. Fágtar faoi gach gníomhaireacht aonair na rialacha is infheidhme a leagan síos. 

Gníomhaíocht atá le déanamh 4 

Ba cheart do líonra Gníomhaireachtaí an Aontais teagmháil a dhéanamh leis an 
gCoimisiún agus le reachtóirí chun athruithe leis an gcreat rialtachta a mholadh lena 
sainítear sraith íosrialacha is infheidhme do chomhaltaí bhoird ghníomhaireachtaí an 
Aontais i ndáil le coinbhleacht leasa agus “doras imrothlach”. I gcás inarb iomchuí, ba 
cheart feidhm a bheith ag rialacha comhchosúla maidir le comhaltaí de choistí eolaíocha, 
grúpaí saineolaithe agus comhlachtaí comhchosúla nach dtagann faoi raon feidhme na 
rialachán foirne. 

Clúdaithe
sa chaibidil seo

FOIREANN NEAMH-FHOIREANN

Foireann shinsearach
(stiúrthóirí feidhmiúcháin, stiúrthóirí agus 
foireann ag gráid AD14, AD15 agus AD16)

Comhaltaí Boird

Foireann neamh-shinsearach Comhaltaí coistí eolaíocha, grúpaí 
saineolaithe etc.

Rialacha ginearálta ‘doirse 
imrothlacha’ sna Rialacháin Foirne
(lena n-áirítear forálacha sonracha don 
fhoireann shinsearach)

Naoi ngníomhaireacht (EIT, EIOPA, EFSA, 
EMA, ESMA, EUIPO, EUROPOL, FRA agus 
SRB) a bhfuil a gcuid rialacha 
inmheánacha féin acu le haghaidh 
comhaltaí boird

NA RIALACHA 
IS INFHEIDHME
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2.35. I gcreat dlíthiúil AE maidir leis an riosca a bhaineann le “doras imrothlach” a 
bhainistiú, leagtar amach oibleagáidí an-teoranta d’institiúidí agus comhlachtaí AE (lena n-
áirítear gníomhaireachtaí AE) chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na foirne reatha 
agus na hiarfoirne leis na ceanglais “dorais imrothlaigh”. Ní shainíonn sé an bealach ina 
bhféadfaí faireachán den sórt sin a dhéanamh nó na huirlisí a d’fhéadfaí a úsáid chun na críche 
sin. Dá thoradh sin, ní bhíonn formhór na ngníomhaireachtaí ag gabháil d’aon ghníomhaíocht 
faireacháin den sórt sin (féach mír 2.41), agus tá seans maith nach mbraitear cásanna “dorais 
imrothlaigh” neamhdhearbhaithe agus sáruithe ar shrianta a fhorchuirtear ar dhaoine a 
fhágann an post a mhéid a bhaineann leis an obair nua a mbeidh siad ann. 

2.36. Níl na rialacha a bhaineann le faireachán a dhéanamh ar chásanna “dorais 
imrothlaigh” agus iad a láimhseáil agus an riosca coinbhleachta leasa bainteach leo sainráite go 
leordhóthanach faoin oibleagáid maidir leis na hinstitiúidí agus comhlachtaí AE lena 
mbaineann chun liosta bliantúil ar chásanna a mheasúnaítear i gcomhthéacs riosca na 
brústocaireachta agus na habhcóideachta a fhoilsiú. Thuairiscigh an tOmbudsman Eorpach ar 
an tsaincheist seo cheana in 2017 (féach Bosca 2.7). Níor athraíodh na rialacha ábhartha sna 
Rialacháin Foirne ó shin. 

Bosca 2.7 

D’iarr an tOmbudsman Eorpach go mbeadh níos mó trédhearcachta 
ann ar mheasúnú na gcásanna i ndáil le riosca na brústocaireachta 
agus na habhcóideachta 

I dtuarascáil24 2017, chuir an tOmbudsman Eorpach in iúl gur cheart faisnéis a fhoilsiú do 
chásanna uile a mheasúnaítear, is cuma an raibh an institiúid den tuairim go bhféadfadh 
brústocaireacht agus abhcóideacht a bheith i gceist leis an ngníomhaíocht ghairme faoina 
dtugadh fógra, nó go mbeadh brústocaireacht agus abhcóideacht i gceist léi. Tá sé seo 
riachtanach chun cur i bhfeidhm éifeachtach agus bríoch d’Airteagal 16(3) agus 16(4) a 
áirithiú.” Luaigh an tOmbudsman Eorpach gur cheart go mbeadh an méid seo a leanas san 
fhaisnéis atá le foilsiú: 

— ainm an bhaill foirne shinsearaigh lena mbaineann; 

— dáta imeachta an bhaill foirne shinsearaigh; 

— an cineál poist a bhí ag an mball foirne sinsearach agus tuairisc ar na dualgais a 
rinneadh le linn na dtrí bliana deiridh sa seirbhís shibhialta AE. 

                                                             
24 Tuarascáil an Ombudsman Eorpaigh maidir le faisnéis a fhoilsiú ar iarfhoireann shinsearach 

chun an toirmeasc bliana ar bhrústocaireacht agus ar abhcóideacht a fhorfheidhmiú. 

https://www.ombudsman.europa.eu/ga/doc/inspection-report/en/110521
https://www.ombudsman.europa.eu/ga/doc/inspection-report/en/110521
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— ainm an fhostóra amach anseo agus tuairisc ar an gcineál dualgais a bheidh le 
déanamh sa phost nua, ina ionad sin, tuairisc ar na gníomhaíochtaí féin-fhostaithe 
atá beartaithe; 

— más rud é go bhfuil an fostóir a bheidh ann nó an cuideachta féin-úinéireachta 
cláraithe ar Chlár Trédhearcachta an Aontais, nasc chuig an iontráil ábhartha sa 
chlár; 

— measúnú mionsonraithe na hinstitiúide ar an gcás, lena n-áirítear a conclúid agus an 
cheist é a údarú nó gan é a údarú - bíodh bearta maoluithe i gceist leis nó ná bíodh- 
agus ráiteas maidir le cé acu a d’fhéadfadh brústocaireacht agus abhcóideacht a 
bheith i gceist le gníomhaíocht atá beartaithe agus dá réir sin, fágann sé sin gur gá 
cosc a chur ar bhrústocaireacht agus ar abhcóideacht. 

Comhlíonann Gníomhaireachtaí lena n-oibleagáidí dlíthiúla den 
chuid is mó  

2.37. Nuair a théann ball foirne reatha nó iarbhall foirne i dteagmháil le gníomhaireacht 
faoina bpleananna chun post nua a ghlacadh, tá 30 lá oibre ag an ngníomhaireacht cinneadh a 
eisiúint. Níl teorainn den sórt sin leagtha amach do ghníomhaíochtaí seachtracha. Sula nglacfar 
cinneadh, bíonn ar an ngníomhaireacht teagmháil a dhéanamh leis an gComhchoiste. Léirítear 
an próiséas caighdeánach maidir le cás a mheas i bhFíor 2.8. 
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Fíor 2.8 – Próiséas caighdeánach do ghníomhaireachtaí agus measúnú á 
dhéanamh acu ar chásanna “dorais imrothlaigh” a d’fhéadfadh a bheith 
ann. 

 
Foinse: CIE. 

Cinneadh ón 
mBainistíocht/
Acmhainní Daonna 
maidir leis an 
Measúnú ar an Iarratas

Iarratas ar údarú le 
haghaidh Gníomhaíocht 
Iarfhostaíochta/Lasmuigh
(ar a laghad 30 lá oibre roimh an 
túsdáta beartaithe) 

Iarratas seolta chuig 
Acmhainní Daonna nó 
chuig an mBainistíocht 
(i gcás Gníomhaireachtaí 
Feidhmiúcháin chuig AS HR)

A bheith ann do
Choiste Eitice (lorg Tuairim)

Gan a bheith ann do
Choiste Eitice
(lorg Tuairim ar an 
gComhchoiste – Airt. 16, 
Rialacháin Foirne)

Tuairim
ón gCoiste Eitice

Tuairim
ón gComhchoiste

Measúnú ar an 
Iarratas ag an 
Údarás Ceapacháin

Cinneadh ar an 
Iarratas
(Laistigh de 30 lá ó 
thráth an iarratais)

An Cinneadh a 
fhógairt do na 
páirtithe lena 
mbaineann

Obair leantach ar an 
gCinneadh

Foilsiú na gcásanna 
atá measúnaithe
Airt. 16(4) de na 
Rialacháin Foirne

Doiciméadacht bhreise

• Dearbhú nach bhfuil 
coinbhleacht leasa ann & 
Rúndacht

• Soiléiriú ar an gcineál 
gníomhaíochtaí a bheidh á 
ndéanamh

An Cineál Cinnidh

• Measúnú dearfach ar gan 
coinbhleacht leasa a bheith ann 
/ formheastar an iarraidh

• Is féidir an choinbhleacht leasa a 
mhaolú le srianta agus dá bhrí 
sin tugtar measúnú dearfach / 
formheas

• Measúnú diúltach / diúltaítear 
an iarraidh

• Gan cinneadh laistigh de sprioc-
am de 30 lá

I gcás Gníomhaireachtaí 
Díláraithe
• Cinntí boird

I gcás Gníomhaireachtaí 
Feidhmiúcháin
• AS HR

Critéir
• Airt. 16 de na Rialacháin Foirne 

agus Forálacha Sonracha atá ann

Na páirtithe lena mbaineann

• An duine lena mbaineann – fostaí 
nó iarfhostaí

• Bord Bainistíochta nó Bord 
Riaracháin

• Aonad Acmhainní Daonna
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2.38. Le linn na dtrí bliana deiridh (2019-2021), níor mheas ach 20 as na 40 
gníomhaireacht a scrúdaíomar aon chásanna dorais imrothlaigh a d’fhéadfadh a bheith ann a 
bhain le baill foirne shinsearacha. Níor mheas ach cúig cinn aon chásanna a bhain le comhaltaí 
dá mboird, post nua a dhéanamh nó gníomhaíocht sheachtrach a dhéanamh. Mar a léirítear i 
bhFíor 2.9, ba é líon iomláin na gcásanna a measúnaíodh ná 71, agus as sin, bhí baint ag 
43 chás le foireann shinsearach agus baint ag 28 gcás le comhaltaí boird. Tá na huimhreacha 
sin bunaithe ar an bhfaisnéis a fuaireamar ó na gníomhaireachtaí, rud a bhí ag brath go 
ginearálta ar fhéindearbhuithe ón bhfoireann agus ó chomhaltaí boird lena mbaineann. Níl 
imscrúdú déanta againn chun aon chásanna neamhdhearbhaithe a shainaithint. 

Fíor 2.9 – Is beag cás a rinne formhór na ngníomhaireachtaí measúnú 
orthu, nó ní dhearna siad measúnú ar aon cheann 

 
Foinse: CIE, ar bhonn faisnéise a fuarthas ó na gníomhaireachtaí. 

2.39. Scrúdaíomar sampla de 17 gcinn de na cásanna agus thángamar ar an gconclúid gur 
chomhlíon na gníomhaireachtaí go ginearálta leis na ceanglais dhlíthiúla is infheidhme. Tugtar 
tuairisc ar na heisceachtaí i míreanna 3.2.10, 3.4.9, 3.7.11, 3.10.12, 3.13.11 agus 3.33.9. Bhain 
na sáruithe a shainaithníomar leis an oibleagáid chun liosta cásanna a ndearnamar measúnú 
orthu a fhoilsiú, chun teagmháil a dhéanamh leis an gComhchoiste, nó chun cinneadh foirmiúil 
a eisiúint laistigh de 30 lá oibre. 

Foireann shinsearach Comhaltaí Boird

Cásanna a bhaineann le fostaíocht i ndiaidh seirbhíse in AE

Cásanna a bhaineann le gníomhaíocht lasmuigh

20 15 10 5
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Fíor 2.10 – D’aimsíomar sáruithe nós imeachta i sé ghníomhaireacht 

 
Foinse: CIE. 

 

Gníomhaíocht atá le déanamh 5 

Ba cheart do ghníomhaireachtaí a nósanna imeachta agus rialuithe inmheánacha a neartú 
maidir le cásanna “dorais imrothlaigh”, chun a áirithiú comhlíonadh iomlán leis na rialacha 
is infheidhme. Go háirithe, ba cheart dóibh an méid seo a leanas a dhéanamh: 

— cinntí foirmiúla a eisiúint laistigh den teorainn ama is infheidhme; 

— teagmháil a dhéanamh leis an gComhchoiste ar chásanna uile sula n-eiseoidh sé 
cinneadh; 

— liosta a fhoilsiú maidir leis na cásanna a mheasúnaítear i ndáil le riosca na 
brústocaireachta agus na habhcóideachta. 

Ní théann ach roinnt gníomhaireachtaí thar ceanglais dhlíthiúla 
agus cásanna féideartha doirse imrothlacha á láimhseáil acu  

2.40. Bhí a rialacha inmheánacha féin tugtha isteach ag naoi ngníomhaireacht chun 
deileáil le heaspa forálacha i reachtaíocht an Aontais a rialaíonn gníomhaíochtaí chomhaltaí 
bhoird na ngníomhaireachtaí a bhfuil tuairisc orthu i mBosca 2.6. Féach Bosca 2.8. 

Liosta de chásanna a 
measúnaíodh ach 

nár foilsíodh

Ní dheachthas i 
gcomhairle

leis an gComhchoiste

Cinneadh eisithe 
déanach nó gan a 

bheith eisithe

Cúiseanna le forchur 
srianta gan a bheith 

mínithe sa chinneadh

ACER

EASA

EIOPA

ENISA

Europol

EUSPA
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Bosca 2.8 

Tá forálacha sonracha ag naoi ngníomhaireacht (ÚBE, EIOPA, EIT, 
EMA, ESMA, EUIPO, EUROPOL, FRA agus SRB) lena gcumhdaítear 
riosca atá ag baint le cásanna “dorais imrothlaigh” i ndáil le 
comhaltaí dá mbord 

Éilíonn rialacha inmheánacha EMA comhaltaí boird (agus lena gcomhaltaí malartacha) 
chun fógra láithreach a thabhairt do EMA go bhfuil sé i gceist acu tabhairt faoi 
ghníomhaíochtaí ceirde le cuideachtaí cógaisíochta. Ón uair a fhaigheann sé fógra den 
sórt sin, ní mór do EMA srian a chur an té lena mbaineann ó bhaint bhreise a bheith aige i 
ngníomhaíochtaí an bhoird. Tá feidhm ag na rialacha sin freisin ar chomhaltaí choistí 
eolaíocha agus grúpaí saineolaithe EMA. 

Tá Cód dea-iompraíocht ag EIT, a thugann aghaidh ar choinbhleachtaí leasa do chomhaltaí 
an bhoird rialúcháin. Cuireann sé cosc ar chomhaltaí an bhoird gan glacadh le haon phost, 
íochta nó neamhíoctha, in aon ghnólachtaí, ionaid taighde nó ollscoileanna a ghlacann 
páirt sna Comhphobail Eolais agus Nuálaíochta atá ag EIT nó aon deontais EIT a fháil, do 
dhá bhliain tar éis dóibh a bpost a fhágáil. 

2.41. Ní chuireann an 31 ghníomhaireacht eile san áireamh aon chásanna féideartha 
“dorais imrothlaigh” seachas na cinn a bhaineann lena bhfoireann reatha agus a n-
iarfhoireann. Mar thoradh, níl ach líon beag cásanna féideartha “dorais imrothlaigh” de 
chomhaltaí bhoird na ngníomhaireachtaí faoi réir aon mheasúnuithe (féach Fíor 2.11). Is féidir 
coinbhleachtaí leasa braite nó iarbhír a bheith mar thoradh air sin, rud a d’fhéadfadh a bheith 
ina chúis leis an méid seo a leanas: 

o cinntí nach bhfuil ar mhaithe le leas an phobail ach ar mhaithe le leas fhostóir an 
chomhalta boird a bheidh ann lena mbaineann; 

o buntáistí míchothrom d’eintitis earnála príobháidí ar leith i dtaca le faisnéis chos istigh nó 
caidrimh/brústocaireacht. 
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Fíor 2.11 – Ní dhéantar ach líon beag measúnú ar chásanna féideartha 
“dorais imrothlaigh” a bhaineann le comhaltaí bhoird na 
ngníomhaireachtaí 

 
Foinse: CIE, ar bhonn faisnéise a fuarthas ó na gníomhaireachtaí. 

Gníomhaíocht atá le déanamh 6 

Ba cheart do ghníomhaireachtaí rialacha inmheánacha a thabhairt isteach do chomhaltaí 
dá mboird maidir le coinbhleachtaí leasa go ginearálta agus cásanna “dorais imrothlaigh” 
go háirithe. 

2.42. Go ginearálta, fuaireamar go mbíonn gníomhaireachtaí ag brath beagnach go 
heisiach ar fhéindearbhuithe ó chomhaltaí na foirne lena mbaineann maidir le cásanna “dorais 
imrothlaigh” a shainaithint agus an riosca de choinbhleacht leasa a ghabhann leis. Ní ghlacann 
an chuid is mó de ghníomhaireachtaí aon chéimeanna chun fáil amach an bhfuil 
gníomhaíochtaí neamhdhearbhaithe seachtracha á ndéanamh ag baill foirne reatha nó ar chuir 
a n-iarbhaill foireann tús le poist nua gan an ghníomhaireacht a chur ar an eolas. Ní dhéanann 
siad faireachán ach oiread féachaint an gcomhlíonann iarbhaill foirne le haon srianta a 
fhorchuirtear orthu maidir lena bpoist nua. Tá ceithre shampla den dea-chleachtas 
sainaitheanta againn, áfach, ina léirítear mar a thug gníomhaireachtaí nósanna imeachta 
isteach chun faireachán a dhéanamh air sin (féach Bosca 2.9). 

Comhaltaí Boird

Foireann shinsearach

Meánlíon na bpost An líon daoine 
a d’imigh

Líon na gcásanna 
a measúnaíodh

1 435 659 25

121 45 38
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Bosca 2.9 

Níl nósanna imeachta i bhfeidhm ach ag ceithre ghníomhaireacht 
(Oifig BEREC, BRA, ÚBE agus ESMA) maidir le faireachán a dhéanamh 
ar chomhlíonadh leis na rialacha a bhaineann le “doras imrothlach” 

Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an Oifig BEREC chun seiceálacha sampla a dhéanamh 
ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí ag iarbhaill foirne faoi Airteagal 16 na Rialachán Foirne. 
Leis na seiceálacha sin, dírítear ar bhaill foirne shinsearacha agus ar bhaill foireann nach 
bhfuil cead acu dul i mbun gníomhaíochta ar leith nó a raibh cead acu glacadh le post nua 
faoi réir teorainneacha áirithe. 

Tá nósanna imeachta ag SRB chun seiceálacha comhlíontachta a chur i gcrích ar dhaoine a 
bhí ar an bhfoireann tráth ach a d’fhág SRB laistigh den dá bhliain roimhe sin, lena n-
áirítear úsáid a bhaint as bunachair sonraí atá ar fáil go poiblí. 

 

Gníomhaíocht atá le déanamh 7 

Ba cheart do ghníomhaireachtaí tabhairt faoi fhaireachán gníomhach na gníomhaíochta 
proifisiúnta dá mbaill foirne shinsearacha (lena n-áirítear iad siúd a d’fhág an 
ghníomhaireacht laistigh de dhá bhliain) chun a bheith in ann cásanna “dorais 
imrothlaigh” neamhdhearbhaithe a bhrath agus lena áirithiú go gcomhlíonfar na srianta a 
cuireadh i bhfeidhm roimhe seo. 
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Táirgí eile a bhaineann leis an 
ngníomhaireacht atá eisithe ag an 
Aontas 
2.43. Seachas tuarascálacha iniúchta a chumhdaíonn na gníomhaireachtaí go sonrach, i 
gcaitheamh na bliana 2021 agus an chéad leath de 2022, d’eisigh CIE líon tuarascálacha 
speisialta maidir le cur chun feidhme bheartas an Aontais ina ndearnadh tagairt do roinnt 
gníomhaireachtaí. I dTábla 2.1, tugtar faisnéis ar ábhair chúig thuarascáil a roghnaíodh, agus 
áirítear liosta iomlán i bhFíor 2.12. 

Tábla 2.1 – Bhain na príomhphointí inár dtuarascálacha speisialta 
roghnaithe is déanaí le gníomhaireachtaí an Aontais 

Tuarascáil 
speisialta agus 

gníomhaireacht 
lena mbaineann 

Príomhphointí a cumhdaíodh 

Tuarascáil speisialta 
06/2022 

“Cearta maoine 
intleachtúla AE – 
Cosaint nach bhfuil 
go hiomlán fónta” 

EUIPO 

San iniúchadh seo, rinneamar measúnú féachaint an raibh cearta 
maoine intleachtúla (CMI) i dtrádmharcanna an Aontais Eorpaigh 
(AE), dearaí AE agus tásca geografacha dea-chosanta laistigh den 
Mhargadh Aonair. 

Fuaireamar go raibh an chosaint stóinseach, in ainneoin roinnt 
easnamh reachtach. Ós rud é nach bhfuil modh soiléir ann maidir le 
táillí AE a chinneadh, bíonn leibhéal ard táillí ann mar thoradh air, 
rud a tháirgeann barrachais carntha. D’aimsíomar easnaimh freisin sa 
reachtaíocht maidir le creat rialachais agus cuntasachta EUIPO. 

Mholamar gur cheart don Choimisiún na creataí rialála a chomhlánú 
agus a nuashonrú; measúnú a dhéanamh ar na socruithe rialachais 
agus ar an modh chun táillí a chinneadh; i gcomhthéacs a 
mheastóireacht ar thionchar, éifeachtacht, agus éifeachtúlacht EUIO 
agus ar a chleachtais oibre. Mholamar freisin gur cheart do EUIPO 
feabhas a chur ar a chórais mhaoiniúcháin, rialaithe agus 
mheastóireachta trí mhodh fónta a chur ar fáil maidir le 
cnapshuimeanna a ríomh, údar cuí a thabhairt do chostais 
oibriúcháin bhunachair sonraí phoiblí AE do thrádmharcanna agus 
dearthaí an Aontais, agus fheabhas a chur ar chórais meastóireachta 
le haghaidh chomhar Eorpach. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_06/SR_EU-IPR_GA.pdf
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Tuarascáil 
speisialta agus 

gníomhaireacht 
lena mbaineann 

Príomhphointí a cumhdaíodh 

Tuarascáil speisialta 
05/2022 

Cibearshlándáil 
institiúidí, 
chomhlachtaí agus 
ghníomhaireachtaí 
an Aontais Eorpaigh 
– Níl an leibhéal 
ullmhachta go 
ginearálta i 
gcomhréir leis na 
bagairtí 

ENISA 

Tá líon na gcibirionsaithe ar institiúidí, comhlachtaí agus 
gníomhaireachtaí AE (EUIBAnna) ag dul i méid go géar. Ó tharla go 
bhfuil EUIBAnna idirnasctha go daingean, is féidir le laigí in EUIBA 
amháin bagairt slándála a nochtadh do EUIBA eile. Rinneamar scrúdú 
féachaint an bhfuil socruithe leordhóthanacha ag EUIBAnna chun iad 
féin a chosaint in aghaidh cibearbhagairtí.  

Go ginearálta, fuaireamar amach nach bhfuil an leibhéal ullmhachta i 
gcomhréir leis na bagairtí agus go bhfuil leibhéil an-éagsúla aibíochta 
acu ó thaobh cibearshlándála. Molaimid don Choimisiún feabhas a 
chur ar leibhéal ullmhachta EUIBAnna trí na moltaí seo a leanas: 
rialacha cibearshlándála ceangailteacha a thabhairt isteach agus 
acmhainní don Fhoireann Phráinnfhreagartha Ríomhaire (CERT-EU) a 
mhéadú. Ba cheart don Choimisiún tuilleadh a dhéanamh chun 
sineirgí a chur chun cinn i measc EUIBAnna, agus ba cheart do CERT-
EU agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil 
ENISA a dtacaíocht a dhíriú ar EUIBAnna nach bhfuil chomh aibí sin. 

Tuarascáil speisialta 
04/2022 

Cistí infheistíochta 
– Níl 
gníomhaíochtaí an 
Aontais tar éis 
fíormhargadh 
aonair a théann 
chun tairbhe 
infheisteoirí a 
chruthú go fóill 

ESMA 

Tá ról ríthábhachtach ag cistí infheistíochta in Aontas Eorpach na 
Margaí Caipitil, lena gcuidítear le hinfheisteoirí a gcaipiteal a 
leithdháileadh go héifeachtúil. Rinneamar measúnú ar oiriúnacht an 
chreata rialála, ar iarrachtaí an Aontais chun maoirseacht atá 
comhchosúil agus éifeachtach a chruthú sna Ballstáit go léir, agus ar 
a n-obair maidir le cosaint infheisteoirí agus cobhsaíocht airgeadais. 

Fuaireamar amach gur cumasaíodh margadh aonair le haghaidh cistí 
infheistíochta de bharr ghníomhaíochtaí an Aontais, ach nár 
baineadh amach na torthaí a rabhthas ag súil leo go fóill, ós rud é go 
raibh fíorghníomhaíochtaí agus tairbhí trasteorann d’infheisteoirí fós 
teoranta. Bhí an-iarracht déanta ag ESMA an cóineasú maoirseachta 
a chur chun cinn, rud a d’fhág gur tháinig feabhas beag ar cháilíocht 
na maoirseachta agus go raibh níos lú éagsúlachtaí le tabhairt faoi 
deara. Ní raibh ESMA in ann an dul chun cinn sin a thomhas, áfach, 
agus ní raibh ach eolas teoranta aige maidir le cibé an raibh nó nach 
raibh leibhéal coibhéiseach maoirseachta le tabhairt faoi deara ar fud 
na mBallstát. Mar sin féin, tharraing obair ESMA aird ar laigí sa 
mhaoirseacht náisiúnta agus i roinnt cleachtas éagsúil. Chun 
maoirseacht chomhsheasmhach a áirithiú, bhíothas ag brath ar dhea-
thoil maoirseoirí náisiúnta agus ar thoilteanas a bhoird maoirseoirí 
féin. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_05/SR_cybersecurity-EU-institutions_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_04/SR_SM-for-Invest-Funds_GA.pdf
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Tuarascáil 
speisialta agus 

gníomhaireacht 
lena mbaineann 

Príomhphointí a cumhdaíodh 

Tuarascáil speisialta 
19/2021 

Tacaíocht ó Europol 
chun smuigleáil 
imirceach a 
chomhrac – 
Comhpháirtí 
luachmhar atá ann, 
ach tá úsáid fhoinsí 
sonraí agus tomhas 
torthaí nach bhfuil 
leordhóthanach 
ann 

Europol 

Tá mórdhúshlán daonnúil agus slándála ag gabháil le smuigleáil 
imirceach don Aontas le blianta beaga anuas. Rinne ár n-iniúchadh 
measúnú féachaint an raibh tacaíocht éifeachtach tugtha ag Europol 
do Bhallstáit an Aontais chun líonraí coiriúla a bhfuil baint acu le 
smuigleáil imirceach eagraithe a dhíchóimeáil.  

Fuaireamar gur mhór ag comhpháirtithe Europol a thacaíocht, ach 
chuir laigí i leith na torthaí a thomhas cosc orainn ó mheastóireacht 
iomlán a dhéanamh ar a thionchar. Fuaireamar freisin go raibh úsáid 
fhoinsí shonraí na hEorpa a bhí ar fáil teoranta uaireanta. Mholamar 
gur cheart do Europol foinsí sonraí uile atá ar fáil a úsáid, malartú 
sonraí a fheabhsú lena chomhpháirtithe, feabhas a chur ar an 
bhfaireachán feidhmíochta agus ar an tuairisciú a dhéanamh ar a 
ghníomhaíochtaí maidir le smuigleáil imirceach agus a phróiseas 
chun tús áite a thabhairt do chásanna smuigleála a thagann ó na 
Ballstáit a dhéanamh ar bhealach níos trédhearcaí. 

Tuarascáil speisialta 
08/2021 

Tacaíocht Frontex 
do bhainistiú na 
dteorainneacha 
seachtracha – Níl 
éifeachtacht na 
dtacaíochtaí 
leordhóthanach go 
dtí seo 

Frontex 

San iniúchadh seo, rinneamar measúnú féachaint an ndearna Frontex 
ceithre as a sé phríomhghníomhaíocht go héifeachtach chun 
rannchuidiú le bainistiú comhtháite ar theorainneacha seachtracha a 
chur chun feidhme, agus dá réir sin ag tacú le Ballstáit chun inimirce 
neamhdhleathach agus coireacht trasteorann a chosc, a bhrath agus 
chun freagairt a thabhairt dóibh. Scrúdaíomar freisin cé chomh 
hullmhaithe a bhí Frontex chun a shainordú nua agus sainordú 2019 
leathnaithe a chomhall. 

Thángamar ar an gconclúid nach raibh tacaíocht Frontex do na 
Ballstáit agus tíortha comhlachaithe Schengen ó thaobh inimirce 
neamhdhleathach agus coireacht trasteorann a chomhrac 
éifeachtach a dóthain. Fuaireamar nach raibh an sainordú a tugadh 
do Frontex in 2016 curtha chun feidhme go hiomlán aige agus 
tharraingíomar aird ar roinnt rioscaí a bhaineann leis an sainordú a 
tugadh dó in 2019. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_19/SR_migrant_smuggling_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_08/SR_Frontex_EN.pdf
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Fíor 2.12 – Tuarascálacha speisialta eile CIE ina dtagraítear do 
ghníomhaireachtaí a eisíodh in 2021 agus an chéad leath de 2022 

 

Seomra I
Úsáid inbhuanaithe 
acmhainní nádúrtha

CAI 3 CAI 4 CAI 5 FéinmhaoinitheCAI 2CAI 1

Tuarascáil speisialta 16/2021:
An Comhbheartas Talmhaíochta 
agus an aeráid – Leath de 
chaiteachas aeráide an Aontais, 
ach gan líon na n-astaíochtaí 
feirme ag laghdú

EEA

Tuarascáil speisialta 12/2021:
An prionsabal gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as – Cur i 
bhfeidhm neamhréireach 
beartas agus gníomhaíochtaí 
comhshaoil an Aontais

EEA

Tuarascáil speisialta 20/2021:
Úsáid inbhuanaithe uisce sa 
talmhaíocht – Is mó an seans go 
ndéanfaí úsáid níos mó uisce 
seachas úsáid níos éifeachtúla 
uisce a chothú le cistí CBT

EEA

Tuarascáil speisialta 21/2021:
Cistiú an Aontais don 
bhithéagsúlacht agus don athrú 
aeráide i bhforaoisí an Aontais –
Torthaí dearfacha ach teoranta

EEA

Tuarascáil speisialta 09/2022:
An caiteachas aeráide i 
mbuiséad AE 2014-2020 – Níl 
sé chomh hard agus a 
thuairiscítear

EEA

Seomra II
Infheistíocht sa 
chomhtháthú, 
san fhás agus sa 
chuimsiú

Tuarascáil speisialta 05/2021:
Bonneagar chun feithiclí 
leictreacha a luchtú – Le níos mó 
stáisiúin luchtaithe ach 
imscaradh míchothrom, bíonn an 
taisteal ar fud an Aontais casta

CINEA

Tuarascáil speisialta 25/2021:
Tacaíocht CSE chun 
dífhostaíocht fhadtéarmach a 
chomhrac – Caithfidh 
spriocdhíriú, sainoiriúnú agus 
faireachán níos fearr a bheith 
ann do na bearta

EUROFOUND

Tuarascáil speisialta 03/2022:
Cur i bhfeidhm 5G san Aontas 
Eorpach – Moilleanna ar chur 
chun feidhme líonraí le 
saincheisteanna slándála atá 
fós gan réiteach

Oifig BEREC, ENISA
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Seomra III
Gníomhaíocht 
sheachtrach, 
slándáil agus 
ceartas

Seomra IV
Rialáil margaí 
agus an 
geilleagar 
iomaíoch

Tuarascáil speisialta 01/2021:
Pleanáil réitigh sa Sásra Réitigh Aonair

Tuarascáil speisialta 07/2021:
Cláir spáis an Aontais, Galileo agus 
Copernicus – Seirbhísí seolta, ach ní 
foláir borradh breise a chur faoina 
nglacadh

Tuarascáil speisialta 19/2021:
Tacaíocht ó Europol chun smuigleáil 
imirceach a chomhrac – Comhpháirtí 
luachmhar atá ann, ach tá úsáid fhoinsí 
sonraí agus tomhas torthaí nach bhfuil 
leordhóthanach ann

Tuarascáil speisialta 04/2022:
Cistí Infheistíochta – Níl gníomhaíochtaí 
an Aontais tar éis fíormhargadh aonair 
a théann chun tairbhe infheisteoirí a 
chruthú go fóill

EUROPOL

EUSPA

ESMA, EIOPA, EBA

CAI 3 CAI 4 CAI 5 FéinmhaoinitheCAI 2CAI 1

FRONTEX
Tuarascáil speisialta 17/2021:
Comhar an Aontais Eorpaigh le tríú 
tíortha um athligean isteach – Ní raibh 
ach torthaí teoranta ar ghníomhaíochtaí 
ábhartha

ECDC
Tuarascáil speisialta 13/2022:
Saorghluaiseacht san Aontas Eorpach 
le linn phaindéim COVID-19 –
Grinnscrúdú teoranta ar rialuithe 
teorann inmheánaí, agus 
gníomhaíochtaí neamh-
chomhordaithe ó Bhallstáit

SRB

FRONTEX

Tuarascáil speisialta 08/2021:
Tacaíocht Frontex do bhainistiú na 
dteorainneacha seachtracha – Níl 
éifeachtacht na dtacaíochtaí 
leordhóthanach go dtí seo

Tuarascáil speisialta 13/2021:
Tá iarrachtaí an Aontais i ndáil le sciúradh 
airgid san earnáil baincéireachta a 
chomhrac ró-ilroinnte agus níl an cur 
chun feidhme leordhóthanach

ÚBE

Tuarascáil speisialta 06/2022:
Cearta maoine intleachtúla AE –
Cosaint nach bhfuil go hiomlán fónta

EUIPO

Tuarascáil speisialta 07/2022:
Ionstraimí idirnáisiúnaithe do 
FBManna – Líon mór gníomhaíochtaí 
tacaíochta ach gan iad lán-
chomhleanúnach ná comhordaithe

EISMEA

ENISA
Tuarascáil speisialta 05/2022:
Cibearshlándáil institiúidí, chomhlachtaí 
agus ghníomhaireachtaí an Aontais 
Eorpaigh – Níl an leibhéal ullmhachta go 
ginearálta i gcomhréir leis na bagairtí

EUSPA

Tuarascáil speisialta 15/2022:
Bhí bearta chun rannpháirtíocht i 
bhFís 2020 a fhairsingiú go maith ach 
beidh athrú inbhuanaithe ag brath, 
den chuid is mó, ar iarrachtaí na n-
údarás náisiúnta

REA
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Foinse: CIE. 

  

Tuarascáil speisialta 10/2021:
Príomhshruthú inscne i mbuiséad 
AE – Ní mór dúinn anois beart a 
dhéanamh

EIGESeomra V
Maoiniú agus 
riar an Aontais 

CAI 3 CAI 4 CAI 5 FéinmhaoinitheCAI 2CAI 1

Tuarascáil speisialta 22/2021:
Airgeadas inbhuanaithe –
Gníomhaíocht níos 
comhsheasmhaí ón Aontas ag 
teastáil chun maoiniú a atreorú i 
dtreo infheistíocht inbhuanaithe

ESMA, EIOPA, EBA

Tuarascáil speisialta 11/2022:
Buiséad an Aontais a chosaint – Is 
gá úsáid níos fearr a bhaint as 
dúliostú

REA
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Freagairt líonra ghníomhaireachtaí an 
Aontais 
1.25. Ba mhian le EUIPO aird a tharraingt ar chinneadh na reachtóirí, rud a deimhníodh le linn 
an athchóirithe reachtaigh is déanaí. De réir Airteagal 176(2) de Rialachán (AE) 2017/1001 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le trádmharc an 
Aontais Eorpaigh (EUTMR), ‘tabharfaidh an Coiste um an mBuiséad urscaoileadh don Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin i leith chur chun feidhme an bhuiséid’. Tá an t-urscaoileadh sin bunaithe go mór 
ar na tuarascálacha arna n-eisiúint ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa. 

Ba mhian le CPVO a chur in iúl gurb í Comhairle Riaracháin CPVO údarás buiséadach na 
Gníomhaireachta. Luaitear an fhoráil is infheidhme in Airteagal 109 de Rialachán (CE) Uimh. 
2100/94 ón gComhairle an 27 Iúil 1994 maidir le cearta cineálacha plandaí an Chomhphobail. 

Ba mhian leis an mBord Réitigh Aonair (BRA) a chur in iúl gur gníomhaireacht í freisin atá go 
hiomlán féinmhaoinithe. Tá buiséad agus plean bunaíochta BRA formheasta ag a Seisiún 
Iomlánach ar thogra óna Chathaoirleach i gcomhréir le hAirteagal 61 de Rialachán (AE) Uimh. 
806/2014. 

2.19, 2.21, 2.24, 2.26 Aithníonn EUAN tuairimí na Cúirte, go háirithe sna réimsí a bhaineann le 
bainistiú an tsoláthair phoiblí, nósanna imeachta earcaíochta, agus bainistiú buiséad. Tá 
comhaltaí EUAN tiomanta lena mbeartais agus lena nósanna imeachta a fheabhsú ar bhonn 
leanúnach. Is mian leis an Líonra a chur in iúl go bhfuil tuairimí ar na cásanna aonair éagsúil ó 
Ghníomhaireacht go Gníomhaireacht agus, dá bhrí sin, ba mhian leis an Líonra tagairt a 
dhéanamh d’fhreagairt aonair na nGníomhaireachtaí ar an ráiteas dearbhaithe agus ar na 
tuairimí gaolmhara i gcaibidil 3. 

2.34, 2.35 Tacaíonn EUAN go hiomlán leis an tábhacht a thugtar do shaincheisteanna na 
coinbhleachta leasa agus na ndoirse imrothlacha. Mar sin féin, tá an bunús dlí lag faoi láthair 
maidir le comhaltaí na mBord Bainistíochta. Is í an Chomhairle a cheapann na comhaltaí agus 
mura bhfuil forálacha soiléire dlíthiúla ann maidir le conas saincheisteanna coinbhleachta leasa 
agus doirse imrothlacha a chosc agus a bhainistiú, is deacair do Ghníomhaireachtaí agus dá 
mBoird Bhainistíochta bearta éifeachtacha a chur chun feidhme, mar shampla maidir le 
gníomhaíochtaí gairmiúla tar éis dóibh an Bord Bainistíochta a fhágáil. Dá ainneoin sin, 
leanfaidh comhaltaí EUAN dá ndícheall a dhéanamh laistigh den chreat dlíthiúil atá ann cheana 
féin. 
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Caibidil 3  

Ráitis dearbhaithe 

agus torthaí iniúchóireachta eile atá sonrach don 

ghníomhaireacht 
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3.1. Faisnéis a thacaíonn leis na ráitis 
dearbhaithe 

Bunús do na tuairimí 

3.1.1. Rinneamar ár n-iniúchadh i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta 
Iniúchóireachta (ISA) agus na Cóid Eitice atá ag IFAC, agus i gcomhréir le Caighdeáin 
Idirnáisiúnta na nUasfhoras Iniúchóireachta (ISSAInna) atá ag INTOSAI. Déantar cur síos breise 
ar ár bhfreagrachtaí faoi na caighdeáin sin sa roinn den tuarascáil seo dar teideal “Freagrachtaí 
an Iniúchóra”. Tá ceanglais neamhspleáchais comhlíonta againn, faoi mar atá ár n-oibleagáidí 
eiticiúla faoin gCód Eitice le haghaidh Cuntasóirí Gairmiúla atá eisithe ag Bord na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta Eitice do Chuntasóirí. Creidimid go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá faighte 
againn leordhóthanach agus iomchuí le bheith mar bhunús dár dtuairim. 

Freagrachtaí na bainistíochta agus iadsan a bhfuil rialachas de 
chúram orthu 

3.1.2. I gcomhréir le hAirteagail 310 go 325 CFAE agus le Rialacháin Airgeadais na 
ngníomhaireachtaí, tá bainistíocht gach gníomhaireachta freagrach as cuntais na 
ngníomhaireachtaí a ullmhú agus a thíolacadh ar bhonn caighdeán cuntasaíochta don earnáil 
phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo, agus as dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 
bunúsach. San áireamh ansin, tá dearadh, cur chun feidhme agus cothabháil na rialuithe 
inmheánacha a bhaineann le hullmhú agus tíolacadh ráiteas airgeadais atá saor ó mhíráiteas 
ábhartha, bídís sin ina gcalaois nó ina n-earráid. Tá an bhainistíocht freagrach freisin as a 
áirithiú go bhfuil na gníomhaíochtaí, na hidirbhearta airgeadais agus an fhaisnéis atá léirithe 
sna ráitis airgeadais ag comhlíonadh na gceanglas oifigiúil lena rialaítear na ráitis sin. Is ar 
bhainistíocht gach gníomhaireachta atá an fhreagracht deiridh as dlíthiúlacht agus rialtacht na 
n-idirbheart is bunús le cuntais gach gníomhaireachta. 

3.1.3. Agus na cuntais á n-ullmhú, tá an bhainistíocht freagrach as measúnú a dhéanamh 
ar chumas na gníomhaireachta leanúint ar aghaidh mar ghnóthas reatha. Ní foláir di aon ábhar 
a dhéanann difear do stádas na gníomhaireachta mar ghnóthas reatha a nochtadh, de réir mar 
is infheidhme, agus úsáid a bhaint as an mbunús cuntasaíochta do ghnóthais reatha, mura rud 
é go bhfuil sé beartaithe ag an mbainistíocht an t-eintiteas a leachtú nó scor d’oibríochtaí, nó 
mura bhfuil aon rogha mhalartach réalaíoch ann ach é sin a dhéanamh. 

3.1.4. Iad siúd a bhfuil sé de chúram orthu rialachas a dhéanamh, tá siad freagrach as 
formhaoirseacht a dhéanamh ar phróiseas tuairiscithe airgeadais na ngníomhaireachtaí. 
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Freagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh na gcuntas agus na n-
idirbheart is bun leo 

3.1.5. Tá dhá chuspóir againn. Ceann amháin díobh sin is ea dearbhú réasúnach a fháil i 
dtaobh an bhfuil cuntais na ngníomhaireachtaí saor ó mhíráiteas ábharthach, agus an bhfuil na 
hidirbhearta is bun leo dlíthiúil agus rialta. Is é an dara ceann díobh ná ráitis dearbhaithe a 
chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó do na húdaráis um urscaoileadh 
eile faoi seach, ar bhonn ár gcuid oibre iniúchóireachta, maidir le beachtas chuntais na 
ngníomhaireachtaí agus maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leo. Is 
leibhéal ard dearbhaithe é dearbhú réasúnach, ach ní ráthaíocht é go mbraithfidh iniúchadh i 
gcónaí gach cás de mhíráiteas ábharthach nó de neamhchomhlíonadh a d’fhéadfadh a bheith 
ann. Is féidir leo sin eascairt as calaois nó earráid, agus meastar go bhfuil siad ábharthach más 
rud é, á dtógáil ina n-aonar nó i dteannta a chéile, go bhféadfaí a bheith ag dréim leis go 
mbeadh tionchar acu ar chinntí eacnamaíocha na n-úsáideoirí a dhéantar ar bhonn na gcuntas 
sin. 

3.1.6. I gcás an ioncaim, déanaimid fíorú ar fhóirdheontais a fuarthas ón gCoimisiún 
Eorpach nó ó thíortha comhoibríocha agus déanaimid measúnú ar nósanna imeachta na 
ngníomhaireachtaí maidir le táillí agus ioncam eile a bhailiú, más ann dóibh. 

3.1.7. I gcás an chaiteachais, scrúdaímid idirbhearta íocaíochta a luaithe a bhíonn an 
caiteachas tabhaithe, taifeadta agus glactha. Clúdaíonn an scrúdú seo gach catagóir íocaíochta 
(lena n-áirítear na cinn a dhéantar chun sócmhainní a cheannach) seachas airleacain ag an 
bpointe a dhéantar iad. Scrúdaímid réamhíocaíochtaí nuair a thugann faighteoir na gcistí údar 
maith don úsáid chuí atá le baint astu, agus nuair a ghlacann gníomhaireacht leis an údar maith 
tríd an réamhíocaíocht a imréiteach, sa bhliain chéanna nó níos déanaí. 

3.1.8. I gcomhréir le ISAnna agus ISSAInna, feidhmímid ár mbreithiúnas gairmiúil agus 
bíonn aird chuí againn ar an sceipteachas gairmiúil le linn an iniúchta. Déanaimid na 
céimeanna seo a leanas freisin: 

o Na rioscaí a bhaineann le míráiteas ábharthach ar na cuntais agus a bhaineann le neamh-
chomhlíonadh ábharthach ó thaobh cheanglais chreat dlíthiúil an Aontais Eorpaigh i gcás 
idirbhearta is bun do na cuntais, déanaimid iad sin a shainaithint agus a mheasúnú, cibé 
acu más calaois nó earráid is cúis leo. Déanaimid nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh agus a fheidhmiú atá sofhreagartha do na rioscaí sin agus faighimid fianaise 
iniúchóireachta atá leordhóthanach agus iomchuí le bheith mar bhunús dár dtuairimí. Tá 
an riosca nach mbraitear míráiteas ábharthach nó neamhchomhlíonadh de dheasca 
calaoise níos airde ná an riosca nach mbraitear ceann de dheasca earráide, mar go 
bhféadfadh camastaíl, brionnú, neamhghníomh intinneach, mífhaisnéis nó cealú rialuithe 
inmheánacha a bheith i gceist le calaois. 
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o Faighimid tuiscint ar rialuithe inmheánacha a bhaineann leis an iniúchadh chun nósanna 
imeachta iniúchóireachta atá iomchuí sna cúinsí ar leith a dhearadh, ach ní chun tuairim a 
thabhairt ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha sin. 

o Déanaimid meastóireacht ar a iomchuí atá na beartais chuntasaíochta a úsáideadh agus 
ar réasúntacht na meastachán cuntasaíochta agus na nithe gaolmhara a thugann an 
bhainistíocht le fios. 

o Tagaimid ar chonclúidí faoina oiriúnaí atá an úsáid a bhaineann an bhainistíocht as bonn 
an ghnóthais reatha don chuntasaíocht agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a 
fhaightear, faoi an bhfuil éiginnteacht ábharthach ann maidir le teagmhais nó 
coinníollacha a d’fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh ar an gcumas atá i 
ngníomhaireacht leanúint ar aghaidh mar ghnóthas reatha. Más é ár gconclúid go bhfuil 
éiginnteacht ábharthach ann, ní foláir dúinn aird a tharraingt inár dtuarascáil iniúchóra ar 
na nithe gaolmhara sna cuntais a tháinig chun solais nó, mura bhfuil na nithe sin atá 
tagtha chun solais leormhaith, ní foláir dúinn ár dtuairim a mhodhnú. Bíonn ár gconclúidí 
bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a fhaightear suas go dtí dáta ár dtuarascála 
iniúchóirí. D’fhéadfadh imeachtaí amach anseo, áfach, iallach a chur ar eintiteas scor de 
bheith ina ghnóthas reatha. 

o Déanaimid meastóireacht ar chur i láthair foriomlán, struchtúr agus inneachar na 
gcuntas, lena n-áirítear na nithe atá tagtha chun solais, agus déanaimid measúnú 
féachaint an dtugann na cuntais léiriú fíorcheart ar na hidirbhearta agus ar na teagmhais 
is bun leo. 

o Faighimid fianaise iniúchóireachta, atá leordhóthanach agus iomchuí, ar fhaisnéis 
airgeadais na ngníomhaireachtaí chun tuairim a thabhairt maidir leis na cuntais agus 
maidir leis na hidirbhearta is bun leo. Táimid freagrach as an iniúchadh a stiúradh, a 
mhaoirsiú agus a dhéanamh. Is sinne amháin atá freagrach as ár dtuairim 
iniúchóireachta. 

o Breithnímid an obair iniúchóireachta atá déanta ag iniúchóirí seachtracha neamhspleácha 
ar chuntais na ngníomhaireachtaí, mar atá leagtha síos in Airteagal 70(6) de Rialachán 
Airgeadais an Aontais, i gcás inarb infheidhme. 

Déanaimid ábhair ar nós scóip agus tráthchlár beartaithe na hiniúchóireachta a chur in iúl don 
bhainistíocht, mar aon le fionnachtana suntasacha a éiríonn as an iniúchóireacht, lena n-
áirítear aon laigí suntasacha i rialuithe inmheánacha a shainaithnímid le linn ár n-iniúchta. 
Ónár gcumarsáidí leis na gníomhaireachtaí, déanaimid cinneadh ar na hábhair is suntasaí a 
bhaineann leis an iniúchadh ar na cuntais don tréimhse reatha. Déanaimid na hábhair sin a 
ainmniú mar mhórábhair iniúchóireachta. Tugaimid tuairisc ar na hábhair sin inár dtuarascáil 
iniúchóra, mura rud é go bhforáiltear leis an reachtaíocht go bhfuil toirmeasc orainn é sin a 
dhéanamh, nó – i gcásanna fíorannamha – nuair a chinnimid nár cheart ábhar ar leith a chur in 
iúl inár dtuarascáil toisc go bhféadfaí a bheith ag dréim leis ar bhonn réasúin gur mó na 
hiarmhairtí díobhálacha a bheadh i gceist leis an méid sin a chur in iúl ná na tairbhí a bheadh 
ann do leas an phobail. 
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Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi 
Cheannteideal 1 de CAI – An Margadh 

Aonair, Nuálaíocht agus Inneachar 
Digiteach 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 

 

3.2. Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe 
Fuinnimh (ACER) 

Réamhrá 

3.2.1. Is le Rialachán (CE) Uimh. 713/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle25, 
arna athbhreithniú ina dhiaidh sin le Rialachán (AE) 2019/942 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle26, a cruthaíodh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe 
Fuinnimh (“ACER”), atá lonnaithe i Liúibleána. Is é príomhchúram ACER ná cabhrú leis na 
húdaráis rialála náisiúnta na cúraimí rialála a chuireann siad i gcrích sna Ballstáit a fheidhmiú ar 
leibhéal an Aontais agus, i gcás inar gá, a ngníomhaíocht a chomhordú. Leis an Rialachán 
maidir le Sláine agus Trédhearcacht an Mhargaidh Mórdhíola Fuinnimh (Rialachán REMIT27), 
tugadh freagrachtaí breise do ACER i ndáil le faireachán a dhéanamh ar mhargadh mórdhíola 
fuinnimh na hEorpa. I bhFíor 3.2.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ACER28. 

                                                             
25 Rialachán (CE) Uimh. 713/2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir 

Rialálaithe Fuinnimh. 

26 Rialachán (AE) 2019/942 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh. 

27 Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh 
mórdhíola fuinnimh. 

28 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ACER ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.acer.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex%3A32009R0713
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0942
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32011R1227
http://www.acer.europa.eu/
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 

 

Fíor 3.2.1 – Príomhfhigiúirí do ACER 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ACER do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
ACER. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.2.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ACER. 

3.2.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an mbonn 
atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ACER agus orthu siúd a bhfuil an rialachas de 
chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchóireacht a dhéanamh ar na cuntais 
agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

  

20

27

Buiséad (milliúin euro)*

105

106

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020 20

27

105

1062021

2020



 78 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 

 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 

3.2.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe 
Fuinnimh (“ACER”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais29 agus de na 
tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad ACER30 don bhliain airgeadais dar 
chríoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.2.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ACER don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ACER amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
29 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

30 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 

 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 

Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 

Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.2.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.2.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar bith 
ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.2.9. Inár dtuarascáil iniúchóireachta do bhliain airgeadais 201931, thángamar ar an 
gconclúid go raibh roinnt conarthaí sonracha faoi chreatchonradh le haghaidh seirbhísí TF 
neamhrialta go pointe áirithe. Mar thoradh air sin, d’fhéadfadh sé go ndéanfaí difear freisin 
d’íocaíochtaí ina dhiaidh sin atá bunaithe ar an gcreatchonradh sin. In 2021, is é €21 534 a bhí 
sa mhéid íocaíochtaí a bhain leis sin. 

                                                             
31 Mír 7 den Tuarascáil bhliantúil maidir le cuntais bhliantúla ACER 2019 ón gCúirt Iniúchóirí. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ACER_2019/ACER_2019_EN.pdf
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 

 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.2.10. Idir 2019 agus 2021, rinne ACER measúnú ar thrí chás de coinbhleacht leasa 
féideartha i ndáil le duine sinsearach ar an bhfoireann a bheith ag gabháil do ghníomhaíocht 
sheachtrach íoctha nó do phost nua in áit eile. I gcás amháin a d’athbhreithníomar, fuaireamar 
– de shárú ar Airteagal 16 de na Rialacháin Foirne – nach ndeachaigh ACER i gcomhairle leis an 
gComhchoiste agus go raibh an spriocdháta caite faoin am ar eisigh sé a chinneadh. Nuair a 
eisíodh an cinneadh, bhí srianta ann a bhí ceaptha maolú a dhéanamh ar an mbaol go dtarlódh 
coinbhleacht leasa. Ós rud go rabhthas déanach á eisiúint, áfach, níorbh fhéidir é a 
fhorfheidhmiú – rud a chiallaíonn gur tugadh údarú, de réir an neamhghnímh sin, don duine i 
dtrácht dul i mbun an phoist nua gan aon srianta. D’iarr ACER ina dhiaidh sin ar an duine i 
dtrácht déanamh de réir na srianta a bhí leagtha síos sa chéad chinneadh, ach ní raibh aon 
bhunús dlí ann don iarraidh sin. 

Barúlacha maidir le bainistiú buiséadach 

3.2.11. Fuaireamar amach go ndearna ACER os cionn €6.6 milliún (29.9 %) de 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas 2021 a thabhairt anonn go dtí 2022. Den mhéid sin, 
bhain €4.0 milliún, nó 54 % den chaiteachas oibríochtúil, le croíghníomhaíochtaí oibríochtúla 
faoi Rialachán REMIT. Tá rátaí arda de thabhairt anonn contrártha do phrionsabal buiséadach 
na bliantúlachta agus tugann sé le tuiscint go bhfuil fadhbanna struchtúracha ann ó thaobh 
chur chun feidhme an bhuiséid. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.2.12. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 

 

Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2016 
D’fhéadfadh ACER smaoineamh ar leithreasuithe buiséadacha difreáilte a 
thabhairt isteach chun nádúr ilbhliantúil na n-oibríochtaí a léiriú ar 
bhealach níos fearr. 

Críochnaithe 

2019 

Shínigh ACER creatchonradh in ord tosaíochta, in dhá luchtóg, le 
haghaidh uasmhéid €25 milliún i réimse chórais agus chomhairliúcháin 
TF. Rinneadh 61.3 % de na híocaíochtaí in 2019 faoi luchtóg 1 den 
chonradh, ach ní raibh na híocaíochtaí sin clúdaithe ag liosta praghsanna 
an chonartha. Thug ACER conradh díreach i gcrích le haghaidh na nithe 
lena mbaineann, gan nós imeachta iomaíoch a reáchtáil. Dá bhrí sin, tá 
na conarthaí sonracha a ghabhann leis sin neamhrialta. 

Idir lámha 

(go dtí go rachaidh an creatchonradh in éag in 2025) 

2019 

Rinne ACER na scóir mheastóireachta i nós imeachta earcaíochta a ríomh 
go mícheart, agus mar thoradh air sin rinneadh iarrthóir a roghnú go 
míchuí. Is sárú é sin ar phrionsabal na córa comhionainne, agus léiríonn 
sé gur mainníodh rialuithe inmheánacha éifeachtacha a chur i bhfeidhm. 

N/B 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 

 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019 

D’aimsíomar fianaise a thabharfadh le tuiscint go raibh oibrithe 
eatramhacha á n-úsáid ag ACER chun cúiteamh a dhéanamh ar 
ghanntanas daoine a bheith fostaithe go díreach ar an bhfoireann. Bhí 
gach duine de na hoibrithe eatramhacha, seachas duine amháin, a bhí ag 
obair in ACER, ag gabháil do chúraimí fadtéarmacha. Ba cheart do ACER 
cúraimí buana agus leanúnacha a shannadh do dhaoine atá fostaithe go 
díreach ar an bhfoireann, seachas iad a shannadh d’oibrithe 
eatramhacha. 

Gan réiteach 

2019 

Bhí ráta ard de thabhairt anonn ag ACER, nach raibh ach bonn cirt ach go 
pointe áirithe ag gabháil leis sin. Tugann sé sin le tuiscint go bhfuil fadhb 
struchtúrach ann. Chun é a réiteach, ba cheart do ACER tuilleadh 
feabhais a chur ar a phleanáil bhuiséid agus ar a thimthriallta don chur 
chun feidhme. 

Idir lámha 

2019 

Níor chomhlíon ACER Prionsabal rialaithe inmheánaigh 12 dá chreat 
rialaithe inmheánaigh féin, faoina gcaithfidh ACER aon chlaonadh ó na 
rialacha agus na nósanna imeachta a thaifeadadh ina chlár eisceachtaí. 
Baineann sé sin an bonn ón trédhearcacht agus ón éifeachtacht i gcórais 
rialaithe inmheánaigh ACER. 

Críochnaithe 

2020 

Bhí laigí i rialú inmheánach i nósanna imeachta earcaíochta ann a rinne 
difear don phróiseas meastóireachta i gcás iarrthóirí, ach níor tharraing 
siad sin amhras ar dhlíthiúlacht nó rialtacht na nósanna imeachta 
iniúchóireachta. 

N/B 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 

 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Mír faoi ábhar eile: Níor ghlac ACER rialacha inmheánacha chun aghaidh 
a thabhairt ar leanúnachas na dtarmligean i gcásanna ina bhfágann 
oifigeach údarúcháin a shannann tarmligean nó oifigeach údarúcháin a 
ghlacann tarmligean a bpost. 

Críochnaithe 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) 

 

Freagra ACER 
3.2.9. Aithníonn an Ghníomhaireacht an íocaíocht a rinneadh faoin gcreatchonradh atá i gceist. 
Is ionann a luach agus 0.1 % de na híocaíochtaí ar fad a rinneadh in 2021. Tá an 
Ghníomhaireacht tar éis an úsáid a bhaintear as nithe nach bhfuil ar an bpraghasliosta a 
íoslaghdú a mhéid is féidir (agus é a thabhairt faoi bhun 10 % de luach gach conartha ar leith), 
agus leanúnachas a chuid gníomhaíochtaí oibríochtúla á chur san áireamh. 

3.2.10. Aithníonn an Ghníomhaireacht na fíricí go léir, mar a chuir CIE i láthair iad. Tugtar faoi 
deara go ndearna an Ghníomhaireacht iarracht a áirithiú go gcuirfí na téarmaí agus na 
coinníollacha cuí i bhfeidhm, agus na cúinsí sin roimhe den chéad uair. Mar sin féin, níor éirigh 
leis an nGníomhaireacht é sin a dhéanamh in am agus bhí uirthi an cinneadh a tharraingt siar. 
Mheas an Ghníomhaireacht gur réiteach maith é malartú litreacha leis an iarbhall foirne chun 
na hoibleagáidí conarthacha a chur ar bhonn foirmiúil tar éis an cinneadh a bheith tarraingthe 
siar, agus ar an gcaoi sin cosaint a thabhairt ar rioscaí oibríochtúla, dlíthiúla agus clú. Tar éis dó 
taithí a fháil ar an bpróiseas sin, tá an Ghníomhaireacht tiomanta don phróiseas a chur i 
bhfeidhm ar bhealach tráthúil agus ceart. 

3.2.11. Aithníonn an Ghníomhaireacht leibhéal méadaithe na méideanna anonn. Ba í an bhliain 
2021 an chéad bhliain inar bhailigh an Ghníomhaireacht táillí. Gan aon taithí roimhe seo sa 
réimse seo, bhí an Ghníomhaireacht cúramach maidir lena chuid acmhainní a chonrú agus 
chuir sé moill ar thús a chur le roinnt tionscadal oibríochtúil a raibh sé beartaithe iad a 
chumhdach le táillí go dtí go socraítear an chéad tráthchuid táillí. Mar thoradh air sin, bhí 
leibhéal ard méideanna anonn ó iarmhéideanna oscailte na ngealltanas ag deireadh na bliana. 
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An Ghníomhaireacht Tacaíochta do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid 
Leictreonach (Oifig BEREC) 

 

3.3. An Ghníomhaireacht Tacaíochta do 
Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha 
um Chumarsáid Leictreonach (Oifig 
BEREC) 

Réamhrá 

3.3.1. Bunaíodh an Ghníomhaireacht Tacaíochta do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha 
um Chumarsáid Leictreonach (“Oifig BEREC”), atá lonnaithe i Ríge, le Rialachán (AE) 2018/1971 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 201832, a ghabhann ionad Rialachán 
(CE) Uimh. 1211/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle33 a bhí ann roimhe sin. Is é 
príomhchúram Oifig BEREC ná seirbhísí tacaíochta gairmiúla agus riaracháin a sholáthar do 
Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC). Faoi threorú an 
Bhoird Rialálaithe, bailíonn sí agus déanann sí anailís ar fhaisnéis i dtaobh cumarsáid 
leictreonach agus déanann sí dea-chleachtais amhail cineálacha coiteanna cur chuige, 
modheolaíochtaí agus treoirlínte maidir le cur chun feidhme chreat rialála an Aontais a 
chraobhscaoileadh i measc na n-údarás rialála náisiúnta. I bhFíor 3.3.1, tugtar na 
príomhfhigiúirí d’Oifig BEREC34. 

                                                             
32 Rialachán (AE) 2018/1971 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um 

Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC). 

33 Rialachán (CE) Uimh. 1211/2009 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um 
Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus an Oifig. 

34 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí Oifig BEREC ar fáil ar a suíomh gréasáin: 
www.berec.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1971
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex%3A32009R1211
http://www.berec.europa.eu/
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An Ghníomhaireacht Tacaíochta do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid 
Leictreonach (Oifig BEREC) 

 

Fíor 3.3.1 – Príomhfhigiúirí d’Oifig BEREC 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla Oifig BEREC do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar 
ag Oifig BEREC. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.3.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht Oifig BEREC. 

3.3.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an mbonn 
atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht Oifig BEREC agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

  

8

10

Buiséad (milliúin euro)*

43

45

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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An Ghníomhaireacht Tacaíochta do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid 
Leictreonach (Oifig BEREC) 

 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.3.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Tacaíochta do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha 
um Chumarsáid Leictreonach (“Oifig BEREC”), atá comhdhéanta de na ráitis 
airgeadais35 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad Oifig 
BEREC36 don bhliain airgeadais dar chríoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.3.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais Oifig BEREC don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais Oifig BEREC 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a cuid oibríochtaí, ar a sreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
35 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

36 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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An Ghníomhaireacht Tacaíochta do Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid 
Leictreonach (Oifig BEREC) 

 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.3.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.3.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar bith 
ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.3.9. Inár dtuarascáil iniúchóireachta do bhliain airgeadais 201937, thángamar ar an 
gconclúid go raibh nós imeachta soláthair do sheirbhísí dlí neamhrialta. Mar thoradh air sin, tá 
gach íocaíocht a rinneadh ina dhiaidh sin agus a bhí bunaithe ar an gcreatchonradh sin 
neamhrialta. In 2021, is é €4 444 a bhí sa mhéid íocaíochtaí a bhain leis sin. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.3.10. I nós imeachta earcaíochta a sheiceálamar, ní dhearna an coiste roghnúcháin a 
shuíomh conas a dhéanfaí pointí a dhámhachtain le haghaidh gach critéar roghnúcháin sular 
scrúdaíodh na hiarratais. D’fhág sin gur beag trédhearcachta a bhí ann maidir leis an gcaoi ar 
cinneadh scóir na n-iarrthóirí. 

                                                             
37 Mír 17 den Tuarascáil bhliantúil maidir le cuntais bhliantúla Oifig BEREC 2019 ón gCúirt 

Iniúchóirí. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BEREC-Office_2019/BEREC-Office_2019_EN.pdf
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Bhí sé fógartha ag cathaoirleach an choiste roghnúcháin go raibh coinbhleacht leasa ghairmiúil 
ann i ndáil le beirt iarrthóirí a bhí ag obair faoina mhaoirseacht. Mar sin féin, níor tugadh aon 
tuairisc sa tuarascáil mheastóireachta deiridh ar an gcaoi ar déileáladh leis an gcoinbhleacht 
leasa sin. 

D’fhág na laigí sin gur baineadh an bonn ó phrionsabail na trédhearcachta agus na córa 
comhionainne sa nós imeachta earcaíochta. D’fhéadfaidís Oifig BEREC a fhágáil faoi lé rioscaí 
clú agus rioscaí dlíthiúla. 

3.3.11. In aon nós imeachta soláthair amháin le haghaidh seirbhísí TF a ndearnadh 
iniúchadh air, d’iarr Oifig BEREC tairiscint ar chonraitheoir gan a shonrú roimh ré cad iad na 
seirbhísí a bhí ag teastáil. Cuireann cur chuige den sórt sin bac ar éifeachtacht, éifeachtúlacht 
agus barainneacht na n-oibríochtaí. 

Sa bhreis air sin, ní dhearna Oifig BEREC seiceálacha feidhmíochta chun deimhin a dhéanamh 
de go raibh na praghsanna ab infheidhme maidir le conarthaí sonracha ag freagairt do na 
praghsanna agus na lascainí a bhí leagtha amach sa chreatchonradh a bhí mar bhun leis na 
conarthaí sonracha sin. Is laige i gcóras rialaithe inmheánaigh Oifig BEREC í an easpa 
seiceálacha ex ante ar phraghsanna. 

Obair leantach ar bharúil ó bhlianta roimhe seo 

3.3.12. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Shínigh Oifig BEREC creatchonradh le cuideachta amháin chun seirbhísí 
tacaíochta rúnaíochta a sholáthar. Bhí an fhoireann (oibrithe 
eatramhacha) fostaithe trí chonarthaí le gníomhaireachtaí údaraithe 
oibre sealadaí. Níl úsáid conarthaí den sórt sin le haghaidh soláthar 
saothair i gcomhréir le rialacha sóisialta agus fostaíochta an Aontais, 
áfach, agus fágann sé sin Oifig BEREC faoi lé rioscaí dlíthiúla agus rioscaí 
clú. 

Críochnaithe 

2019 

Thug Oifig BEREC nós imeachta soláthair chun críche agus shínigh sí 
conradh sula ndearna sí meastóireacht ar na tairiscintí uile a bhí faighte 
aici. Chuaigh tairiscint amháin amú uirthi, agus ní dhearna sí 
meastóireacht ar an tairiscint sin. Níor míníodh sa tuarascáil 
mheastóireachta don nós imeachta sin conas a tháinig Oifig BEREC ar an 
gconclúid an raibh na tairiscintí ag comhlíonadh na gcritéar 
incháilitheachta. Ní raibh ach aon duine amháin ag gabháil don nós 
imeachta soláthair. Bhí sé fógartha ag an duine sin go bhféadfadh 
coinbhleacht leasa a bheith ann, ach fós rinne an duine sin an nós 
imeachta ar fad gan chuidiú ó aon duine eile. Ar na cúiseanna sin, 
measaimid go bhfuil an conradh neamhrialta. 

Idir lámha 
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Freagra Oifig BEREC 
3.3.9. Tá feabhas curtha ag Oifig BEREC ar a cuid soláthair chun athdhéanamh botún a 
rinneadh san am a chuaigh thart a sheachaint. 

3.3.10. Tugann Oifig BEREC an tuairim dá haire agus ullmhóidh sí teimpléid inmheánacha nua 
le haghaidh nósanna imeachta roghnúcháin chun feabhas a chur ar an bpróiseas. 

Tugann Oifig BEREC dá haire, cé gur cuireadh i bhfeidhm na bearta maolaithe arna bhforchur 
ag an Stiúrthóir chun coinbhleacht leasa a sheachaint, nár doiciméadaíodh i gceart iad. 

Ghlac Oifig BEREC rialacha inmheánacha maidir le comhlíonadh chinneadh AACC a 
dhoiciméadú chun na rioscaí a sainaithníodh a sheachaint amach anseo. 

3.3.11. Aithníonn Oifig BEREC an tuairim agus cuirfidh sí feabhas ar an doiciméadú maidir le 
gach céim den phróiseas as a n-eascraíonn formheas an Ráitis oibre. 

Athróidh Oifig BEREC a nós imeachta inmheánach agus áireoidh sí doiciméadú ceart maidir le 
seiceálacha ar na praghsanna go léir sa nós imeachta formheasa de chonarthaí sonracha 
amach anseo.. 
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3.4. Gníomhaireacht Sábháilteachta 
Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) 

Réamhrá 

3.4.1. Tá Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (“EASA”), atá 
lonnaithe in Köln, á rialú ag Rialachán (AE) 2018/113938 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 4 Iúil 2018, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 216/200839. Tá cúraimí 
sonracha rialála agus feidhmiúcháin i réimse na sábháilteachta eitlíochta ar EASA. I 
bhFíor 3.4.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EASA40. 

Fíor 3.4.1 – Príomhfhigiúirí do EASA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EASA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EASA. 

                                                             
38 Rialachán (CE) 2018/1139 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta 

sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa. 

39 Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta 
sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa. 

40 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EASA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.easa.europa.eu. 

257

258

Buiséad (milliúin euro)*

744

729

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex%3A32018R1139
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0216
http://www.easa.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.4.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EASA. 

3.4.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an mbonn 
atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EASA agus orthu siúd a bhfuil an rialachas de 
chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais agus 
ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.4.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh 
(“EASA”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais41 agus de na tuarascálacha 
ar chur chun feidhme bhuiséad EASA42 don bhliain airgeadais dar críoch an 
31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
41 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

42 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.4.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EASA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EASA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.4.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.4.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar bith 
ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.4.9. Idir 2019 agus 2021, rinne EASA measúnú ar dhá chás de coinbhleacht leasa 
féideartha i ndáil le duine sinsearach ar an bhfoireann a bheith ag gabháil do phost nua in áit 
eile. De shárú ar Airteagal 16 de na Rialacháin Foirne, lena gceanglaítear liosta de na cásanna a 
ndéantar measúnú orthu – i gcomhthéacs an riosca a ghabhann le habhcóideacht agus 
brústocaireacht – a fhoilsiú, ní dhearna EASA é sin i gceann de na cásanna a ndearnamar 
athbhreithniú orthu. Sa chás céanna sin, de shárú ar fhoráil eile d’Airteagal 16 de na Rialacháin 
Foirne, ní dheachaigh EASA i gcomhairle leis an gComhchoiste. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.4.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2016 
Tá barrachas de €52 mhilliún carntha ag EASA ó ghníomhaíochtaí arna 

maoiniú ag an tionscal in imeacht na mblianta, nach bhfuil aon fhoráil ina 
leith sin sa Rialachán lenar bunaíodh EASA. 

Idir lámha 

(Níl smacht ag EASA air sin) 

2018 

Tá gealltanas tugtha ag EASA i dtaobh na gcistí i gcomhair comhaontú leis 
an gCoimisiún Eorpach maidir le seirbhísí cartlannaithe tar éis 

athnuachan an chomhaontaithe. Chun a áirithiú go mbeidh na cistí sin ar 
fáil, ba cheart gealltanas buiséadach a thaifeadadh sula ndéanfar 

oibleagáid dhlíthiúil. 

Críochnaithe 
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Freagra EASA 
3.4.9. Maidir leis an gcás ar leith a dtarraingíodh aird air anseo, tá measúnú críochnúil déanta 
ag EASA air, agus ar aon iarratais eile ar ghníomhaíocht ghairme/chomhairleoireachta rna 
dtuairisciú ag an iarbhall foirne, maidir leis an riosca go mbeadh coinbhleacht iarbhír nó 
féideartha ann (lena n-áirítear coinbhleacht a mheastar a bheith ann) le leas EASA. I gcás inar 
gá, cuireadh bearta maolaitheacha iomchuí i bhfeidhm agus forchuireadh srianta ábhartha. 
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3.5. An tÚdarás Baincéireachta 
Eorpach (ÚBE) 

Réamhrá 

3.5.1. Bunaíodh an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (“ÚBE”), atá lonnaithe i bPáras, le 
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle43. 
Rannchuidíonn ÚBE le cleachtais choiteanna rialála agus mhaoirseachta ar ardcháilíocht a 
bhunú in earnáil na baincéireachta, déanann sé faireachán ar chur i bhfeidhm dhlí 
baincéireachta an Aontais ag údaráis náisiúnta, agus déanann sé cinntí i gcásanna éigeandála. I 
bhFíor 3.5.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ÚBE44. 

Fíor 3.5.1 – Príomhfhigiúirí do ÚBE 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ÚBE do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
ÚBE. 

                                                             
43 Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An 

tÚdarás Baincéireachta Eorpach). 

44 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ÚBE ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eba.europa.eu. 

54

54

Buiséad (milliúin euro)*

217

222

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1093
http://www.eba.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.5.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ÚBE. 

3.5.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an mbonn 
atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ÚBE agus orthu siúd a bhfuil an rialachas de 
chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais agus 
ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.5.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh (“ÚBE”), atá comhdhéanta de na 
ráitis airgeadais45 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad 
ÚBE46 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
45 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

46 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.5.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ÚBE don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ÚBE amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.5.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.5.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar bith 
ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.5.9. D’fhéach ÚBE le rochtain a fháil ar shonraí maidir le fiachas agus margadh caipitil 
na mbanc agus tháinig sé ar an gconclúid nach raibh ach dhá oibreoir eacnamaíocha ar leith 
ann a bhí in ann na seirbhísí a bhí ag teastáil a sholáthar. Dá bhrí sin, rinne ÚBE dhá nós 
imeachta idirbheartaithe ar leithligh le haghaidh conarthaí arbh fhiú €100 000 agus € 43 800 
iad, gan fógra conartha a fhoilsiú roimh ré i gcomhréir le Pointe 11.1 (b) (ii) agus (iii) 
d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais. Sa dá chás sin, níor lean ÚBE gach 
céim riachtanach den nós imeachta a bhí air a leanúint de réir Phointe 16 d’Iarscríbhinn I a 
ghabhann leis an Rialachán Airgeadais, amhail cuireadh chun tairisceana a sheoladh agus 
sonraíochtaí tairisceana a tharraingt suas. 

3.5.10. Fuaireamar laigí sa rialú inmheánach a dhéanann difear do nósanna imeachta 
earcaíochta. I nós imeachta amháin, fuaireamar amach nach raibh aon fhianaise ann gur leag 
ÚBE síos, sular scrúdaigh sé na hiarratais, cad é an líon íosta pointí a bhí le baint amach ag na 
hiarrthóirí chun iad a chur ar an ngearrliosta. Bhain sé sin an bhonn de phrionsabail na 
trédhearcachta na córa comhionainne. 

I nós imeachta eile, bunaíodh an bord roghnúcháin trí shraith de theachtaireachtaí 
ríomhphoist seachas trí aon chinneadh ainmniúcháin amháin, agus dá bhrí sin ní raibh aon rian 
iomlán iniúchóireachta ann do na hainmniúcháin go léir. I ndiaidh an iniúchta, chuir ÚBE 
doiciméadacht ar fáil chun a thaispeáint go raibh a phróisis athraithe aige. 

3.5.11. Faoi Rialacha Nós Imeachta an Bhoird Maoirseoirí, foráiltear i dtaobh comhaltaí 
den Bhord a bhfuil coinbhleacht leasa acu nach féidir leo páirt a ghlacadh i bpléití an Bhoird ná 
nach féidir leo vótáil ar an ábhar i dtrácht. Mar sin féin, féadfaidh an comhalta fanacht ag an 
gcruinniú mura gcuirfidh aon duine ina choinne. Cruthaíonn sé sin baol do neamhspleáchas an 
Bhoird, nó ar a laghad cruthaíonn sé an dealramh go bhfuil neamhspleáchas an Bhoird i mbaol. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.5.12. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019 

Ní dhearna ÚBE na ranníocaíochtaí pinsin atá bunaithe ar mheastacháin 
a choigeartú riamh le fónamh d’fhigiúirí iarbhír, ná níor leag sé amach 
riamh go ndéanfadh sé amhlaidh. Ní dhearnadh ranníocaíochtaí na 
nÚdarás Inniúil Náisiúnta (NCAnna) a choigeartú riamh ionas go mbeidís 
ag meaitseáil na figiúirí iarbhír. 

Críochnaithe 

2019 

Is iad na NCAnna agus an tAontas Eorpach a mhaoiníonn buiséad ÚBE. Sa 
Rialachán lena mbunaítear ÚBE, leagtar síos cóimheas ranníocaíochtaí 
lena bhforáiltear go n-íocann na NCAnna 60 % agus go n-íocann an 
tAontas 40 %. Tá an cóimheas iarbhír a úsáidtear beagán difriúil, áfach, 
mar gheall ar na ranníocaíochtaí a dhéanann NCAnna Chomhlachas 
Saorthrádála na hEorpa. Nuair a bhíonn barrachas buiséid ann i mbliain 
N-2, déanann ÚBE athdháileadh de réir chóimheasa 60-40 i mbliain N, 
agus ní ar bhonn chóimheas iarbhír bhliain N-2. 

Críochnaithe 

2020 

In 2020, thug ÚBE comhaontú baincéireachta gearrthéarmach i gcrích le 
banc tríd an nós imeachta soláthair mícheart a úsáid mar gheall ar 
ghannmheastachán ar luach an chonartha. Is é €38 430 an t-ús diúltach a 
íocadh don tréimhse ó Eanáir go Lúnasa 2020. 

N/B 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

I gcás nós imeachta soláthair, ní raibh an bonn cirt chun úsáid a bhaint as 
an nós imeachta idirbheartaithe gan fógra conartha a fhoilsiú roimh ré 
leormhaith agus d’fhág sé sin nach raibh rian iniúchóireachta leormhaith 
ann. Is é €31 000 a bhí mar luach ag an gconradh. 

N/B 

2020 

I nós imeachta soláthair, tháinig duine den fhoireann in ionad duine eile 
a bhí ar an gcoiste d’oscailt na n-iarratas ach ní raibh an duine nua 
ceaptha go foirmiúil ag an Oifigeach Údarúcháin. Sa bhreis air sin, níor 
shínigh an comhalta neamhcheaptha an dearbhú á rá nach raibh 
coinbhleacht leasa ann go dtí i ndiaidh oscailt na dtairiscintí. 

N/B 

2020 

Níor chuir ÚBE an ráta úis a shonraítear i Rialachán Airgeadais an Aontais 
Eorpaigh i bhfeidhm maidir le ranníocaíochtaí 2020 a fuarthas go 
déanach ó roinnt Ballstát agus ó NCAnna na dtíortha atá i gComhlachas 
Saorthrádála na hEorpa. Is é €25 103 a bhí i méid an úis fhabhraithe do 
2020. Mar thoradh ar ár n-iniúchadh agus tar éis dul i gcomhchomhairle 
leis an gCoimisiún Eorpach, chinn ÚBE ús ar íocaíochtaí déanacha a chur i 
bhfeidhm amhail ó 2021. 

Críochnaithe 

2020 

Ní dhearna ÚBE a phlean leanúnachais gnó a nuashonrú go foirmiúil ó 
2017. Sular bhog ÚBE ó Londain go Páras i mí an Mheithimh 2019, bhí 
dréachtphlean tarraingthe suas agus úsáideadh é sin mar bhonn chun 
aghaidh a thabhairt ar phaindéim COVID-19. Mar sin féin, ní raibh sé 
formheasta go foirmiúil ná nuashonraithe ag bainistíocht shinsearach 
ÚBE. 

Críochnaithe 
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Freagra ÚBE 
3.5.9. Admhaíonn ÚBE go raibh earráid déanta aige gan na céimeanna nóis imeachta go léir a 
cheanglaítear le Pointe 16 den Rialachán Airgeadais a leanúint, i gcás nach féidir ach le 
hoibreoir eacnamaíoch amháin seirbhísí a sholáthar. Ó fuarthas an réamhthuairim sin ó CIE, tá 
a phróisis inmheánacha comhlánaithe ag ÚBE agus lean sé gach céim nóis imeachta is gá le 
haghaidh na gcineálacha sin nósanna imeachta. 
 

3.5.11. Tá ÚBE tiomanta do phrionsabail na trédhearcachta agus na córa comhionainne a 
áirithiú i ngach nós imeachta roghnúcháin trí na nithe seo a leas a chur i bhfeidhm, i measc 
nithe eile: an scóráil agus an tairseach is gá chun pas a fháil a bhunú go córasach chun iarrthóirí 
a chur ar an ngearrliosta sula ndéanfar scrúdú ar a n-iarratais; cuireadh a thabhairt do 
chomhaltaí seachtracha chuig a phainéil, go háirithe i gcás post bainistíochta. 

Tar éis an iniúchta, rinne ÚBE a phróisis inmheánacha a neartú tuilleadh agus cuireann sé cinntí 
ainmniúcháin a ar bhonn foirmiúil go córasach in aon doiciméad amháin (cé go bhféadfaí úsáid 
a bhaint as ríomhphoist roimhe seo chun dlús a chur leis an bpróiseas) agus ba cheart go 
mbeadh sé níos éasca iniúchadh a dhéanamh air freisin dá bharr. 
 
3.5.12. Ag an gcruinniú a bhí aige ar an 21 Meitheamh 2022, ghlac an Bord Maoirseoirí leasú ar 
a Rialacha Nóis Imeachta, chomh maith le leasú ar an mBord Bainistíochta agus ar 
shainorduithe na mBuanchoistí um Réiteach (ResCo) agus maidir le frithsciúradh airgid agus 
maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac (AMLSC), trína gceanglaítear i ngach cás ar 
chomhalta a bhfuil coinbhleacht leasa dearbhaithe acu a bheith as láthair ón bplé féin agus ón 
vótáil araon. 
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3.6. An Ghníomhaireacht Eorpach 
Ceimiceán (ECHA) 

Réamhrá 

3.6.1. Rinneadh an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (“ECHA”), atá lonnaithe i 
Heilsincí, a chur ar bun le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle47. Is iad príomhchúraimí ECHA ná leibhéal ard cosanta do shláinte an duine agus 
don chomhshaol a áirithiú chomh maith le saorghluaiseacht substaintí ar an margadh 
inmheánach agus fós iomaíochas agus nuálaíocht a fheabhsú. Chomh maith leis sin, déanann 
ECHA forbairt modhanna malartacha le haghaidh measúnú ar ghuaiseacha a bhaineann le 
substaintí a chur chun cinn. I bhFíor 3.6.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ECHA48. 

Fíor 3.6.1 – Príomhfhigiúirí do ECHA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ECHA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
ECHA. 

                                                             
47 Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh 

Ceimiceán (REACH) agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán. 

48 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ECHA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.echa.europa.eu. 

128

129

Buiséad (milliúin euro)*

572

575

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907
http://www.echa.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.6.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ECHA. 

3.6.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an mbonn 
atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ECHA agus orthu siúd a bhfuil an rialachas de 
chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais agus 
ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.6.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán (“ECHA”), atá comhdhéanta de 
na ráitis airgeadais49 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad 
ECHA50 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
49 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

50 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.6.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ECHA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ECHA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.6.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.6.8. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar fhreagairt 
ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2017 

Tá na húdaráis forfheidhmithe náisiúnta sna Ballstáit freagrach as an 
méid a dhearbhaíonn cuideachtaí a fhíorú, agus níl aon chumhachtaí 
forfheidhmiúcháin ag ECHA. Tá cumas an ECHA ó thaobh a shainordú a 
chomhall ag brath ar na húdaráis náisiúnta. Baineann sé sin an bonn ó 
chur chun feidhme éifeachtach Rialachán REACH agus déanann sé difear 
freisin do chruinneas ríomh na dtáillí. 

Críochnaithe 

2018 

Tá ECHA ag dréim leis go dtiocfaidh laghdú suntasach ar tháillí agus ar 
mhuirir ó 2019 ar aghaidh. Tá an baol ann go mbeidh éifeacht dhiúltach 
ar oibríochtaí ECHA agus ar chur chun feidhme bhuiséad ECHA ag leibhéil 
chaiteachais atá réasúnta cobhsaí agus nach bhfuil baol ar chomh héasca 
a thuar. Ba cheart do ECHA, in éineacht leis an gCoimisiún Eorpach agus 
leis na húdaráis bhuiséadacha, tús a chur le plé faoi shamhail mhaoinithe 
nua atá inmharthana. 

Críochnaithe 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32006R1907
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Freagra ECHA 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
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3.7. An tÚdarás Eorpach um Árachas 
agus Pinsin Cheirde (EIOPA) 

Réamhrá 

3.7.1. Bunaíodh an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (“EIOPA”), atá 
lonnaithe in Frankfurt, le Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle51. Is é atá de chúram ar EIOPA ná rannchuidiú le caighdeáin agus cleachtais 
choiteanna rialála agus mhaoirseachta ar ardcháilíocht a bhunú agus le cur i bhfeidhm 
comhsheasmhach gníomhartha AE atá ceangailteach ó thaobh an dlí de, chomh maith le 
tarmligean cúraimí agus freagrachtaí a spreagadh agus a éascú i measc na n-údarás inniúil, 
faireachán agus measúnú a dhéanamh ar fhorbairtí sa mhargadh i réimse a inniúlachta agus 
cosaint sealbhóirí polasaí, comhaltaí scéimeanna pinsin agus tairbhithe a chothú. I 
bhFíor 3.7.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EIOPA52. 

Fíor 3.7.1 – Príomhfhigiúirí do EIOPA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EIOPA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EIOPA. 

                                                             
51 Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An 

tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde). 

52 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EIOPA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eiopa.europa.eu. 

33

38

Buiséad (milliúin euro)*

166

187

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
http://www.eiopa.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.7.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EIOPA. 

3.7.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an mbonn 
atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EIOPA agus orthu siúd a bhfuil an rialachas de 
chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais agus 
ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.7.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Údaráis Eorpaigh um Árachas agus Pinsin Cheirde (“EIOPA”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais53 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad EIOPA54 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
53 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

54 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.7.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EIOPA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EIOPA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.7.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.7.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar bith 
ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.7.9. Foráiltear sa conradh cíosa dá áitreabh atá ag EIOPA nach mór do thiarna talún 
EIOPA toiliú a thabhairt roimh ré sular féidir athruithe a dhéanamh ar an réadmhaoin agus 
sular féidir trealamh breise a shuiteáil. Foráiltear freisin ann gur conraitheoirí atá ainmnithe ag 
an tiarna talún amháin a fhéadfaidh na hoibreacha gaolmhara a dhéanamh. Mar thoradh ar na 
srianta conarthacha sin, rinne EIOPA an conradh do na hoibreacha athchóirithe a 
dhámhachtain go díreach ar chonraitheoirí a bhí ainmnithe ag an tiarna talún, gan tabhairt faoi 
nós imeachta soláthair iomchuí. Is sárú é sin ar Airteagail 164, 167 agus 170 den Rialachán 
Airgeadais. Dá bhrí sin, bhí na suimeanna a bhain leis an gclásal conarthach sin (€288 125 a 
íocadh in 2021, ar bhain €89 240 de sin le gealltanais 2020) neamhrialta. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.7.10. D’aimsíomar laigí i gcórais bhainistíochta agus rialaithe EIOPA a bhaineann le 
coinbhleachtaí leasa. 

(a) Faoi Rialacha Nós Imeachta an Bhoird Maoirseoirí, foráiltear i dtaobh comhaltaí den 
Bhord a bhfuil coinbhleacht leasa acu nach féidir leo páirt a ghlacadh i bpléití an 
Bhoird ná nach féidir leo vótáil ar an ábhar i dtrácht. Ach, féadfaidh an comhalta 
fanacht ag an gcruinniú mura gcuirfidh aon duine ina choinne. Cruthaíonn sé sin 
baol do neamhspleáchas an Bhoird, nó ar a laghad cruthaíonn sé an dealramh go 
bhfuil neamhspleáchas an Bhoird i mbaol. 

(b) I mí Iúil 2020, ghlac Bord Bainistíochta EIOPA beartas maidir le neamhspleáchas 
agus cinnteoireacht chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint i gcás chomhaltaí an 
Bhoird Maoirseoirí, i gcás breathnóirí, i gcás comhaltaí ar phainéil agus i gcás daoine 
eile a bhfuil ról ag EIOPA ach nach bhfuil fostaithe go díreach aige. Is ar an mBord 
Maoirseoirí, áfach, atá an fhreagracht as comhshocruithe praiticiúla a ghlacadh 
chun coinbhleachtaí leasa a bhainistiú, agus ní ar an mBord Bainistíochta. 

(c) Déanann an Bord Bainistíochta beirt mheasúnóirí a cheapadh chun tuarascálacha 
bliantúla maidir le fheidhmíocht an chathaoirligh agus an stiúrthóra feidhmiúcháin a 
tharraingt suas. Coinníonn na measúnóirí an ról sin fiú i gcásanna ina bhféadfadh 
coinbhleachtaí leasa a bheith ann; mar shampla, nuair atá measúnóir fostaithe ag 
údarás inniúil náisiúnta agus go bhfuil EIOPA ag smaoineamh ar bheart faoi 
Airteagail 16-19 de Rialachán EIOPA a chur i bhfeidhm i leith an údaráis sin (ar nós 
sárú ar nós imeachta faoi dhlí an Aontais). D’fhéadfadh sé sin díobháil a dhéanamh 
do neamhspleáchas an bhreithmheasóra agus an ath-bhreithmheasóra, rud atá 
contrártha do cheanglas Airteagal 42(1) de Rialachán EIOPA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex%3A32010R1094
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3.7.11. Idir 2019 agus 2021, rinne EIOPA measúnú ar dhá chás de coinbhleacht leasa 
féideartha i ndáil le duine sinsearach ar an bhfoireann a bheith ag gabháil do phost nua in áit 
eile. De shárú ar Airteagal 16 de na Rialacháin Foirne, ní dheachaigh EIOPA i gcomhchomhairle 
leis an gComhchoiste de réir mar a fhoráiltear dó sin in Airteagal 2 d’Iarscríbhinn II a ghabhann 
leis na Rialacháin Foirne. Ina ionad sin, chuaigh EIOPA i gcomhairle le comhlacht a bhí 
cruthaithe go hinmheánach, an Coiste Comhairleach um Choinbhleacht Leasa atá 
comhdhéanta d’Oifigeach Eitice EIOPA (duine den fhoireann atá ceaptha ag an Údarás 
Ceapacháin), comhalta de Bhord Maoirseoirí EIOPA agus comhalta de Bhord Bainistíochta 
EIOPA, chun a áirithiú go mbítear neamhspleách sa mheasúnú a dhéantar ar chásanna de 
choinbhleacht leasa a bhfuil daoine sinsearacha den fhoireann i gceist leo. Ní féidir leis an 
gcomhlacht sin, áfach, ionad an Chomhchoiste – faoi mar a fhoráiltear dó sna Rialacháin Foirne 
– a ghlacadh. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.7.12. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Ba cheart go mbeadh oibrithe eatramhacha ag obair faoi na coinníollacha 
céanna le hoibrithe atá fostaithe go díreach. Ba cheart do EIOPA anailís a 
dhéanamh ar dhálaí oibre a oibrithe eatramhacha agus a áirithiú go 
bhfuil siad i gcomhréir leis an dlí saothair Eorpach agus náisiúnta. 

Críochnaithe 

2019 

Sna doiciméid do bhuiséad 2019, ní thugtar tuairisc iomlán ar an gcaoi a 
ndearnadh na ranníocaíochtaí ó údaráis inniúla náisiúnta (NCAnna) de 
chuid an Aontais agus de chuid Chomhaltaí CSTE a ríomh. Ní dhearna 
EIOPA na ranníocaíochtaí pinsin atá bunaithe ar mheastacháin a 
choigeartú riamh le fónamh d’fhigiúirí iarbhír, nó níor leag sé amach 
riamh go ndéanfadh sé amhlaidh. 

Críochnaithe 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019 

Is iad na NCAnna agus an tAontas Eorpach féin a mhaoiníonn buiséad 
EIOPA. Sa Rialachán lena mbunaítear EIOPA, leagtar síos cóimheas 
ranníocaíochtaí lena bhforáiltear go n-íocann na NCAnna 60 % agus go n-
íocann an tAontas 40 %. Tá an cóimheas iarbhír a úsáidtear beagán 
difriúil, áfach, mar gheall ar na ranníocaíochtaí a dhéanann NCAnna 
Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa. Nuair a bhíonn barrachas buiséid 
ann i mbliain N-2, déanann EIOPA athdháileadh de réir chóimheasa 60-40 
i mbliain N, agus ní bunaithe ar chóimheas iarbhír bhliain N-2. 

Críochnaithe 

2020 

I mí na Bealtaine 2020, shínigh EIOPA conradh chun cúrsaí oiliúna i 
bpearsa a sholáthar. I mí Lúnasa 2020, shínigh EIOPA leasú ar an 
gconradh, chun soláthar cúrsaí oiliúna fíorúla ag praghsanna níos airde 
(síneadh ar an raon feidhme) a thabhairt isteach ann. Dá bhrí sin, tá na 
híocaíochtaí gaolmhara de €3 850 a rinneadh in 2020 agus (€11 700 in 
2021) neamhrialta. I ndiaidh ár n-iniúchadh in 2021, rinne EIOPA Leasú 
Uimh. 1 a fhoirceannadh, agus sheol sé nós imeachta nua. 

Críochnaithe 

2020 

Níor chuir EIOPA an t-ús déanach a shonraítear i Rialachán Airgeadais an 
Aontais Eorpaigh i bhfeidhm maidir le ranníocaíochtaí 2020 a fuarthas go 
déanach ó roinnt Ballstát agus ó NCAnna na dtíortha atá i gComhlachas 
Saorthrádála na hEorpa. Tar éis dó dul i gcomhchomhairle leis an 
gCoimisiún Eorpach, chinn EIOPA an t-ús ar íocaíochtaí déanacha a chur i 
bhfeidhm agus chuir sé na NCAnna ar an eolas faoi sin. 

Críochnaithe 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Níl córas rialaithe ex ante ná ex post i bhfeidhm ag EIOPA lena fhíorú an 
bhfuil méid na gcostas a dhéantar a athchistiú roimh ré leis na húdaráis 
náisiúnta, agus a iarrann na húdaráis náisiúnta, le haghaidh saineolaithe 
náisiúnta ar iasacht de réir mar a comhaontaíodh. Mar thoradh air sin, 
d’fhéadfadh sé go ndéanfaí athchistiú don chostas foirne a bhaineann le 
saineolaithe náisiúnta ar iasacht a ríomh ar bhonn costais mhíchruinne, 
nó nach mbeadh athruithe ar chostais foirne a tharlaíonn ina dhiaidh sin 
aimsithe nó nach mbeifí tar éis déileáil go cuí leo. 

Críochnaithe 
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Freagra EIOPA 
3.7.9. Ar chúiseanna slándála agus oibríochta, cuireann conradh reatha léasa EIOPA 
d’oibleagáid ar an nGníomhaireacht cuideachtaí a bhí faighte ag an tiarna talún a úsáid chun 
tabhairt faoi oibreacha tógála. Trí neamhaird a thabhairt ar an gclásal sin, thabharfaí le tuiscint 
gur sáraíodh oibleagáidí conarthacha EIOPA. Tar éis tuairim na Cúirte, féachfaidh EIOPA, i gcás 
imthosca comhchosúla amach anseo, le hoibleagáidí na gníomhaireachta faoin Rialachán 
Airgeadais a réiteach leis na hoibleagáidí agus na srianta dlíthiúla a fhorchuirtear leis an 
gconradh léasa. Ina theannta sin, agus an nós imeachta soláthair á sheoladh le haghaidh 
conradh léasa nua (téann an conradh atá ann faoi láthair in éag in 2028), beidh sé mar aidhm 
ag an ngníomhaireacht dúshlán comhchosúil a sheachaint maidir le hoibleagáidí faoin 
Rialachán Airgeadais ag teacht salach le hoibleagáidí dlíthiúla a fhorchuirtear leis an 
gcomhaontú cíosa. 

3.7.10. 
a) Cuireann EIOPA chun suntais go ndéanann Rialacha Nós Imeachta an Bhoird 

Maoirseoirí (BM) Airteagal 42(3) de Rialachán 1094/2010 a chur chun feidhme cheana 
féin agus go gcomhlíonann siad na ceanglais sin go docht. Mar sin féin, comhoibríonn 
EIOPA go dlúth le ESMA agus le ÚBE chun aghaidh a thabhairt ar ábhar imní na Cúirte 
maidir le comhalta coinbhleachta a bheith i láthair i gcruinniú ag a bhfuil an mhír lena 
mbaineann á plé nó faoi réir vótála. 

b) Cé go bhfuil EIOPA den tuairim go ndearnadh foráil Airteagal 42(4) de Rialachán EIOPA 
maidir le socruithe praiticiúla a chur chun feidhme go bunúsach trí Rialacha Nós 
Imeachta reatha BM, aithníonn EIOPA gur gá deimhneacht dhlíthiúil a chuid rialacha 
inmheánacha uile agus a chuid socruithe praiticiúla uile a áirithiú tráth ar bith. Dá bhrí 
sin, déanfaidh EIOPA, i gcomhréir le tuairim na Cúirte, beartas an Bhoird Bainistíochta 
(BB) atá i gceist a chur ar aghaidh lena ghlacadh ag an BM. 

c) Cuireann EIOPA chun suntais go bhfuil cur chun feidhme praiticiúil an chinnidh 
ábhartha BB (EIOPA-MB-12/018) maidir le breithmheas an Chathaoirligh agus an 
Stiúrthóra Feidhmiúcháin i gcomhréir le tuairim na Cúirte. Chun a chleachtas reatha a 
chur ar bhonn foirmiúil, glacann EIOPA le foráil shainráite a chur san áireamh ina leith 
sin. 

3.7.11. 
De réir Rialacha Eitice EIOPA (EIOPA-MB-20-006-Rev1, Airteagal 3(7)), d’fhonn neamhspleáchas 
na measúnóirí lena mbaineann a áirithiú, bunaíodh an Coiste Comhairleach um 
Choinbhleachtaí Leasanna (ACCI) arna chomhdhéanta ag Oifigeach Eitice EIOPA (ball foirne 
arna cheapadh ag an Údarás Ceapacháin), comhalta de Bhord Maoirseoirí EIOPA agus 
comhalta de Bhord Bainistíochta EIOPA - agus cuireadh de chúram air an measúnú ar 
shaincheisteanna eitice a bhaineann leis an gCathaoirleach (ag gníomhú mar Chomhchoiste 
freisin i gcomhréir le hAirteagal 16 de na Rialacháin Foirne). Mar sin, chuathas i gcomhairle le 
ACCI agus rinneadh measúnú ar an gcás. Tháinig ACCI ar an gconclúid nach bhfuil aon 
choinbhleacht leasa ann agus d’iarr sé ar BM EIOPA cinneadh a dhéanamh ina leith sin. Ina 
dhiaidh sin, d’fhormheas BM EIOPA an ghníomhaíocht lena cinneadh an 11 Samhain 2021, 
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cinneadh a chuir ACCI in iúl don duine lena mbaineann ina dhiaidh sin. I bhfianaise na tuairime 
CIE, tá sé beartaithe ag EIOPA dul i gcomhairle le ACCI agus leis an gComhchoiste araon maidir 
le hábhair den sórt sin amach anseo. 
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3.8. An Institiúid Eorpach um 
Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) 

Réamhrá 

3.8.1. Bunaíodh an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (“EIT”), atá 
lonnaithe i mBúdaipeist, le Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle55, arna aisghairm agus arna ionadú le Rialachán (AE) 2021/819 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle56. Rannchuidíonn EIT le fás eacnamaíoch inbhuanaithe agus le 
hiomaíochas san Aontas trí thacú le nuálaíocht ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na 
mBallstát. Chun é sin a dhéanamh, dámhann sé deontais ar “Pobail Eolais agus Nuálaíochta” 
(PENanna), a nascann earnálacha an ardoideachais, an taighde agus an ghnó chun borradh a 
chur faoin nuálaíocht agus faoin bhfiontraíocht. In 2021, is é €350 milliún a bhí i ndeontais PEN 
(2020: €568 milliún), arb ionann é agus 98 % de chaiteachas iomlán EIT (2020: 99 %). I 
bhFíor 3.8.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EIT57. 

Fíor 3.8.1 – Príomhfhigiúirí do EIT 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EIT do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag EIT. 

                                                             
55 Rialachán (CE) Uimh. 294/2008 lena mbunaítear an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus 

Teicneolaíocht. 

56 Rialachán (AE) 2021/819 maidir leis an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus 
Teicneolaíocht. 

57 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EIT ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eit.europa.eu. 

560

407

Buiséad (milliúin euro)*

66

64

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2008%3A097%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0819
https://eit.europa.eu/
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Tháinig laghdú ar an mbuiséad mar gheall go raibh i bhfad níos lú deontas á ndámhachtain 
agus á gcur chun feidhme do PENanna in 2021 mar gheall ar an aistriú ón tréimhse roimhe sin 
go dtí an tréimhse nua don chreat airgeadais ilbhliantúil. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.8.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EIT. 

3.8.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an mbonn 
atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EIT agus orthu siúd a bhfuil an rialachas de 
chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais agus 
ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 
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Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.8.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na hInstitiúide Eorpaí um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (“EIT”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais58 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad EIT59 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.8.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EIT léargas fíorcheart, ar gach slí 
ábharthach, ar staid airgeadais EIT amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid 
oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar 
críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena Rialachán Airgeadais agus le rialacha 
cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin 
bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go 
hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
58 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

59 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.8.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.8.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar bith 
ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.8.9. I gcás dhá íocaíocht faoi iniúchóireacht, ní dhearna EIT na gealltanais bhuiséadacha 
ghaolmhara a údarú go dtí tráth i ndiaidh shíniú na gconarthaí. Téann sé sin i gcoinne 
Airteagal 73(2) den Rialachán Réime Airgeadais. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.8.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2017 Níor bhain na PENanna úsáid iomlán as na suimeanna deontais a rinne 
EIT a dhámhachtain dóibh. N/B 

2017 
Foilsíonn EIT fógraí folúntais ar a shuíomh gréasáin féin agus ar shuíomh 
gréasáin AS HR, ach is iondúil nach bhfoilsíonn sé iad ar shuíomh gréasáin 
na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne (EPSO). 

Críochnaithe 

2016/2019 
Cé gur tháinig méadú ar bhuiséad EIT agus go bhfuil méadú ag teacht ar 
an líon PENanna a ndéanann sé maoirseacht orthu, níor tháinig méadú 
dá réir ar líon na bpost in EIT. 

Gan réiteach 

Níl smacht ag EIT air sin. 
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Freagra EIT 
3.8.9. Thug EIT breathnóireacht na Cúirte dá aire. 

Amhail ó thimthriall deontais 2023, bainfidh EIT úsáid as uirlisí TF caighdeánacha an 
chláir Fís Eorpach de chuid an Choimisiúin Eorpaigh chun deontais (Ríomhdheontais) a 
bhainistiú, i gcás ina bhfuil rialuithe inmheánacha iomchuí lena gcuirtear cosc ar earráidí 
comhchosúla leabaithe sa chóras. 

Déanfar Nós Imeachta Oibriúcháin Caighdeánach EIT le haghaidh scagchuarda 
airgeadais a uasdátú chun na hathruithe a léiriú. 
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3.9. An Ghníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht Mhuirí (EMSA) 

Réamhrá 

3.9.1. Rinneadh an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (“EMSA”), atá 
lonnaithe i Liospóin, a chur ar bun le Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle60. Oibríonn EMSA chun ardleibhéal sábháilteachta muirí a áirithiú agus 
chun truailliú ó longa a chosc. Chomh maith leis sin, cuireann sé cúnamh teicniúil ar fáil don 
Choimisiún Eorpach agus do na Ballstáit, agus déanann sé faireachán agus meastóireacht ar 
chur chun feidhme reachtaíocht an Aontais. I bhFíor 3.9.1, tugtar na príomhfhigiúirí do 
EMSA61. 

Fíor 3.9.1 – Príomhfhigiúirí do EMSA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EMSA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EMSA. 

                                                             
60 Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um 

Shábháilteacht Mhuirí. 

61 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EMSA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.emsa.europa.eu. 

119

125

Buiséad (milliúin euro)*

267

273

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX:32002R1406
http://www.emsa.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.9.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EMSA. 

3.9.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an mbonn 
atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EMSA agus orthu siúd a bhfuil an rialachas de 
chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na cuntais agus 
ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.9.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí (“EMSA”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais62 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad EMSA63 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
62 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

63 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.9.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EMSA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EMSA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.9.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.9.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar bith 
ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.9.9. In 2021, rinne EMSA leasú ar 14 chonradh sonracha le haghaidh soláthar seirbhísí 
ar bhonn Airteagal 172(3)(d) den Rialachán Airgeadais. Ba é €8.9 milliún a bhí i luach tosaigh 
iomlán na gconarthaí sin agus is é €15.7 milliún a bhí sa luach leasaithe iomlán. Dá réir sin, ba é 
€6.8 milliún luach na leasuithe, sin méadú de 76 % ar luach tosaigh na gconarthaí. 
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Faoi Airteagal 172(3)(d) den Rialachán Airgeadais, ceadaítear conarthaí a mhodhnú más 
conarthaí iad nach ndéanann aon athrú ar cheanglais íosta an chonartha nó an nós imeachta 
soláthair tosaigh agus má tá na hathruithe sin teoranta do 10 % de luach tosaigh na gconarthaí, 
mura rud é go dtagann ann don mhodhnú sin ar luach de bharr doiciméid soláthair nó 
forálacha conarthacha a chur i bhfeidhm go docht. Bhain EMSA úsáid as an gcás sonrach sin 
mar bhunús dlí do na 14 leasú i dtrácht. 

Maidir leis na conarthaí (lena n-áirítear an doiciméadacht soláthair a bhí ag gabháil leo) a bhí i 
gceist, ní shonraítear go sainráite iontu gur féidir an luach a mhéadú. Dá bhrí sin, ní fhéadfadh 
an méadú i luach an chonartha éirí as “cur i bhfeidhm dian na ndoiciméad soláthair nó na 
bhforálacha conarthacha”. D’fhág na 14 leasú i dtrácht go raibh méadú os cionn 10 % ar luach 
tosaigh na gconarthaí agus, dá bhrí sin, nach raibh siad i gcomhréir le hAirteagal 172 (3)(d) den 
Rialachán Airgeadais. 

Na méideanna a íocadh in 2021 (€5.4 milliún), áfach, d’eascair siad sin as na praghsanna 
aonaid a bhí socraithe sna creatchonarthaí faoi seach a chur i bhfeidhm, agus bhí siad laistigh 
den uasteorainn a bhí sa chreatchonradh bunaidh. I bhfianaise go ndearnadh an 
creatchonradh a thabhairt i gcrích le hoibreoir eacnamaíoch aonair, níor athraigh na leasuithe i 
dtrácht an chóimheá eacnamaíoch i bhfabhar an chonraitheora agus ní raibh saobhadh ar an 
iomaíochas ag leanúint as. Dá réir sin, ní dhearnadh difear do na híocaíochtaí a bhí mar 
thoradh air. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.9.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Foráiltear i Rialachán Airgeadais an Aontais go gcaithfear íocaíochtaí a 
dhéanamh laistigh de chreat ama forordaithe 30 lá. In 2020, ní dhearna 
EMSA é sin in 11 % de na cásanna. Thugamar moilleanna chomhchosúla 
nó moilleanna níos mó faoi deara in 2019, 2018, 2017 agus 2016. Tá 
iarracht éigin déanta na moilleanna a laghdú, ach is laige é seo atá ann 
bliain i ndiaidh bliana agus fágann sé sin go bhfuil EMSA faoi lé riosca 
airgeadais agus clú. 

Críochnaithe 

2020 

In 2020, d’íoc EMSA liúntais suiteála agus chothaithe laethúla le gach 
duine den fhoireann a earcaíodh mar ghníomhairí sealadacha díreach tar 
éis dóibh teacht ar iasacht go dtí EMSA. Níor ghlac EMSA céimeanna 
leordhóthanacha chun teidlíochtaí ar na liúntais sin a fhíorú. Is laige é sin 
sa rialú inmheánach. 

Críochnaithe 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Tá cúigear den fhoireann a bhfuil poist bhainistíochta in EMSA acu a 
bhfuil tarmligean faighte acu a thugann na cumhachtaí ceannann céanna 
dóibh agus atá ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin maidir le gach mír den 
bhuiséad. Chomh maith leis sin, shínigh Stiúrthóir Feidhmiúcháin EMSA 
cinneadh lena ceapadh Stiúrthóirí Feidhmiúcháin gníomhacha agus 
údaráis cheapacháin ghníomhacha trí tharmligean le linn saoire bhliantúil 
an Stiúrthóra Feidhmiúcháin, rud a rinne an dá ról sin a tharmligean go 
hiomlán le linn na tréimhse sin. 

Críochnaithe 
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Freagra EMSA 
3.9.9. Tugann EMSA tuairim CIE dá aire agus tá bearta déanta aige chun sonraíochtaí 
tairisceana agus teimpléid chonartha a bheidh ann amach anseo a leasú dá réir. 
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3.10. Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) 

Réamhrá 

3.10.1. Bunaíodh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (“ENISA”), 
atá lonnaithe san Aithin, le Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle64. Is é príomh-mhisean ENISA ná ardleibhéal cibearshlándála coiteann a bhaint 
amach ar fud an Aontais, lena n-áirítear tacú go gníomhach leis na Ballstáit, le hinstitiúidí, 
comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais i bhfeabhsú na cibearshlándála agus trí 
bheith ina phointe tagartha chun comhairle agus saineolas a roinnt le geallsealbhóirí ábhartha 
uile an Aontais. Bunaíodh ENISA ar dtús mar Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise le Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle65. I bhFíor 3.10.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ENISA66. 

Fíor 3.10.1 – Príomhfhigiúirí do ENISA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ENISA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
ENISA. 

                                                             
64 Rialachán (AE) 2019/881 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 

Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na 
faisnéise agus na cumarsáide. 

65 Rialachán (CE) Uimh. 460/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Shlándáil Gréasáin agus Faisnéise. 

66 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ENISA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.enisa.europa.eu. 

26

29

Buiséad (milliúin euro)*

87

106

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0460
http://www.enisa.europa.eu/
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Tharla an méadú sa líon foirne in 2021 mar gheall ar chomh maith agus a d’éirigh le ENISA 
roinnt folúntas fadtéarmach a líonadh. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.10.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ENISA. 

3.10.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ENISA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.10.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (“ENISA”), 
atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais67 agus de na tuarascálacha ar chur 
chun feidhme bhuiséad ENISA68 don bhliain airgeadais dar críoch an 
31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

                                                             
67 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

68 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.10.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ENISA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ENISA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.10.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.10.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.10.9. Déanann ENISA conarthaí ar luach íseal a dhámhachtain go córasach gan an 
cinneadh ábhartha dámhachtana a bheith formheasta agus sínithe ag an Oifigeach Údarúcháin, 
rud nach bhfuil ag teacht le pointí 30.3-30.4 d’Iarscríbhinn I atá ag gabháil leis an Rialachán 
Airgeadais. 

3.10.10. Chun a chinneadh an bhfuil seirbhís ar leith le seachfhoinsiú nó an bhfuil sí le 
soláthar go hinmheánach, tá modheolaíocht anailíse costais agus tairbhe forbartha agus in 
úsáid aige. Tá easnaimh deartha sa mhodheolaíocht sin, áfach, a d’fhéadfadh difear a 
dhéanamh d’oibiachtúlacht an phróisis cinnteoireachta agus tá ENISA faoi lé ag rioscaí 
airgeadais. 

3.10.11. I nósanna imeachta soláthair, ceanglaítear le hAirteagal 167 den Rialachán 
Airgeadais idirdhealú soiléir a dhéanamh idir critéir roghnúcháin agus critéir dhámhachtana. Tá 
na critéir roghnúcháin le nascadh go docht leis an meastóireacht ar thairgeoirí, agus tá na 
critéir dhámhachtana le nascadh go docht leis an meastóireacht ar thairiscintí. Fuaireamar 
amach, in dhá nós imeachta soláthair, gur úsáid ENISA, mar chritéar dámhachtana, 
acmhainneacht theicniúil na cuideachta – rud a bhaineann go soiléir le meastóireacht a 
dhéanamh ar an tairgeoir seachas ar an tairiscint. Baineann forluí den sórt sin idir critéir 
roghnúcháin agus critéir dhámhachtana an bonn ón deimhneacht dhlíthiúil agus fágann sé 
ENISA faoi lé rioscaí clú agus dlíthiúla. 

3.10.12. Idir 2019 agus 2021, rinne ENISA measúnú ar thrí chás de coinbhleacht leasa 
féideartha i ndáil le duine sinsearach ar an bhfoireann a bheith ag gabháil do phost nua in áit 
eile. I gcás amháin a d’athbhreithníomar, fuaireamar – de shárú ar Airteagal 16 de na 
Rialacháin Foirne – nach ndeachaigh ENISA i gcomhairle leis an gComhchoiste. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.10.13. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Ní raibh beartas poist íogair ag ENISA, lena sainaithneofaí feidhmeanna 
íogaire, lena gcoinneofaí cothrom le dáta iad agus lena saineofaí bearta 
iomchuí chun an riosca a bhaineann le leasanna dílsithe a mhaolú. Ní raibh 
sé sin ag teacht le caighdeáin rialaithe inmheánaigh ENISA. Ba cheart do 
ENISA beartas poist íogair den sórt sin a ghlacadh agus a chur chun 
feidhme. 

Críochnaithe 

2019 

In 2019, rinne ENISA méadú suntasach ar an úsáid a bhain sé as oibrithe 
eatramhacha (29 % den lucht saothair iomlán) i gcomparáid leis an mbliain 
roimhe sin. Tugann sé sin le tuiscint gur mó atá ENISA ag brath ar oibrithe 
eatramhacha in go leor réimsí éagsúla dá chuid oibríochtaí. 

Críochnaithe 

2019 

Ní leagtar síos sa chonradh idir ENISA agus an ghníomhaireacht oibre 
sealadaí cad iad na téarmaí bunúsacha fostaíochta chun bonn cirt a 
thabhairt don chatagóir faoina bhfostaítear an t-oibrí eatramhach. Anuas 
air sin, níl na sochair shóisialta chéanna ag oibrithe eatramhacha agus atá 
fostaithe ENISA. 

Críochnaithe 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Ón 1 Eanáir go dtí an 12 Feabhra, bhí duine den fhoireann ag údarú 
gealltanas buiséadach chomh maith le híocaíochtaí ach ní raibh tarmligean 
cumhachtaí bailí tugtha don duine sin. Cé nach dtéann méid na n-
íocaíochtaí thar an tairseach ábharthachta atá socraithe don iniúchadh 
seo, mar go seasann sé do 1.6 % de na leithreasuithe faoi chomhair 
íocaíochtaí iomlána a bhí ar fáil in 2020, tá an cheist seo ábharthach ar 
gheall ar a nádúr. 

Críochnaithe 

2020 

Níl rialacha inmheánacha ag ENISA chun aghaidh a thabhairt ar 
leanúnachas na dtarmligean i gcásanna ina bhfágann oifigeach údarúcháin 
a shannann tarmligean nó oifigeach údarúcháin a ghlacann tarmligean a 
bpost. 

Críochnaithe 

2020 

D’aimsigh an Chúirt Iniúchóirí roinnt laigí i nósanna imeachta tarmligin 
ENISA. I gcás amháin, bhí tarmligean dulta in éag le roinnt míonna cé go 
raibh idirbhearta fós á n-údarú ag an bhfoireann. I gcásanna eile, bhí ar an 
bhfoireann an tarmligean a deonaíodh dóibh a admháil lena síniú. I 
bhformhór na gcásanna, bhí sé deich mí ina dhiaidh sin sula ndearnadh é 
sin. Ar deireadh, chonacthas neamhréireacht idir tarmligean agus a 
pharaiméadair sa chóras TF. 

Críochnaithe 
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Freagra ENISA 
3.10.9. Aontaíonn ENISA leis an mbreathnóireacht iniúchóireachta seo agus cuireann sé fáilte 
roimpi agus tá na bearta is gá déanta aici cheana féin chun aghaidh a thabhairt ar an ábhar 
imní seo. 

3.10.10. Aontaíonn ENISA leis an mbreathnóireacht iniúchóireachta seo agus cuireann sé fáilte 
roimpi agus tá na bearta is gá déanta aici cheana féin chun aghaidh a thabhairt ar an ábhar 
imní seo. 

3.10.11. Aontaíonn ENISA leis an mbreathnóireacht iniúchóireachta seo agus cuireann sé fáilte 
roimpi agus tá na bearta is gá déanta aici cheana féin chun aghaidh a thabhairt ar an ábhar 
imní seo. 

3.10.12 Cé nach bhfuil ach ról comhairleach ag an gComhchoiste agus dá bhrí sin nach raibh 
tionchar ag an laige sainaitheanta sin ar an gcinnteoireacht, aontaíonn ENISA leis an 
mbreathnóireacht iniúchóireachta mar sin féin agus cuireann sé fáilte roimpi. Dá bhrí sin, 
beidh ENISA comhdhéanta go foirmiúil de Chomhchoiste chun an creat dlíthiúil is infheidhme a 
chomhlíonadh.. 
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3.11. Gníomhaireacht Iarnróid an 
Aontais Eorpaigh (ERA) 

Réamhrá 

3.11.1. Cruthaíodh Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (“ERA”), atá lonnaithe 
in Lille agus Valenciennes, le Rialachán (CE) Uimh. 881/200469 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, arna aisghairm agus arna ionadú in 2016 le Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle70. Is é an cúram atá ar ERA ná feabhas a chur ar leibhéil idir-
inoibritheachta agus sábháilteachta na gcóras iarnróid san Eoraip. Is é ERA freisin an t-údarás 
Eorpach atá freagrach as údaruithe, deimhnithe agus ceaduithe sa réimse seo a eisiúint. I 
bhFíor 3.11.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ERA71. 

Fíor 3.11.1 – Príomhfhigiúirí do ERA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ERA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
ERA. 

                                                             
69 Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear gníomhaireacht Eorpach iarnróid. 

70 Rialachán (AE) 2016/796 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh. 

71 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ERA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.era.europa.eu. 

37

40

Buiséad (milliúin euro)*

177

188

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
http://www.era.europa.eu/


 141 

Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (ERA) 

 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.11.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ERA. 

3.11.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ERA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.11.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh (“ERA”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais72 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad ERA73 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
72 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

73 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.11.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ERA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ERA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.11.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.11.8. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2013 
Tá ERA lonnaithe in Lille agus Valenciennes. Is dócha go bhféadfaí na 
costais a laghdú dá mbeadh gach oibríocht láraithe in aon suíomh 
amháin. 

N/B 

2018 

In 2019, tosóidh ERA ag bailiú táillí agus muirear le haghaidh tascanna 
deimhniúcháin. Ceanglaíodh leis an Rialachán nua go gcaithfear na 
riachtanais shonracha atá ag fiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna) a chur san áireamh. Ba cheart do ERA rialuithe éifeachtacha a 
thabhairt isteach chun stádas FBM na n-iarratasóirí a sheiceáil. 

Idir lámha 

2019 

Níor sheiceáil ERA na suimeanna a rinne an Coimisiún Eorpach a 
shonrascadh faoi chomhaontú ar leibhéal seirbhíse ar mhaithe le 
seirbhísí TF éagsúla a chur ar fáil. Tugann sé sin le tuiscint go bhfuil laigí i 
rialuithe inmheánacha ERA. 

Críochnaithe 
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Freagra ERA 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
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3.12. An tÚdarás Eorpach um Urrúis 
agus Margaí (ESMA) 

Réamhrá 

3.12.1. Bunaíodh an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (“ESMA”), atá lonnaithe i 
bPáras, le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle74. Is é 
misean ESMA ná an chosaint d’infheisteoirí a fheabhsú agus cobhsaíocht agus ord sna margaí 
airgeadais a chur chun cinn. Baineann ESMA a mhisean agus a chuspóirí amach trí bhíthin 
ceithre cinn de ghníomhaíochtaí: measúnú ar rioscaí d’infheisteoirí, do mhargaí agus don 
chobhsaíocht airgeadais; leabhar rialacha aonair a chomhlánú do mhargaí airgeadais an 
Aontais; cóineasú maoirseachta a chur chun cinn; agus maoirseacht dhíreach a dhéanamh ar 
eintitis airgeadais ar leith. I bhFíor 3.12.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ESMA75. 

Fíor 3.12.1 – Príomhfhigiúirí do ESMA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ESMA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
ESMA. 

                                                             
74 Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An 

tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí). 

75 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ESMA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.esma.europa.eu. 

60

69

Buiséad (milliúin euro)*

250

308

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32010R1095
http://www.esma.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.12.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ESMA. 

3.12.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ESMA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.12.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí (“ESMA”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais76 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad ESMA77 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
76 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

77 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) 

 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.12.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ESMA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ESMA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.12.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.12.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) 

 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.12.9. I soláthar seirbhísí ag a bhfuil luach measta de €45 000, fuaireamar gur 
thionscain ESMA nós imeachta idirbheartaithe gan fógraíocht a dhéanamh air, de shárú ar 
phointe 3.1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais, ar chúiseanna a 
bhaineann le nádúr na seirbhíse. De réir chaighdeáin rialaithe inmheánaigh ESMA, ní foláir 
bonn cirt a lua le gach cás ina n-imítear ó phróisis agus nósanna imeachta atá leagtha síos agus 
ní foláir go mbeidís sin formheasta agus go ndéanfaí an bonn cirt agus an formheas a 
bhreacadh go lárnach i dtuarascálacha eisceachtaí sula ndéantar aon ghníomhaíocht. Sa chás 
sin, áfach, ní dhearna ESMA é sin go dtí go raibh ár n-iniúchadh déanta againne. 

3.12.10. D’aimsíomar laigí i gcórais bhainistíochta agus rialaithe ESMA a bhaineann le 
coinbhleachtaí leasa. 

(a) Faoi Rialacha Nós Imeachta an Bhoird Maoirseoirí, foráiltear i dtaobh comhaltaí den 
Bhord a bhfuil coinbhleacht leasa acu nach féidir leo páirt a ghlacadh sna pléití ná 
nach féidir leo vótáil ar an ábhar i dtrácht. Ach, féadfaidh an comhalta fanacht ag an 
gcruinniú mura rud é go vótálann tromlach na gcomhaltaí i bhfabhar an comhalta 
sin a eisiamh. Cruthaíonn sé sin baol do neamhspleáchas an Bhoird, nó ar a laghad 
cruthaíonn sé an dealramh go bhfuil neamhspleáchas an Bhoird i mbaol. 

(b) Ní luaitear go sainráite i rialacha ESMA maidir le breithmheas a thabhairt ar an 
gcathaoirleach ná ar an stiúrthóir feidhmiúcháin nach féidir le comhalta den Bhord 
Maoirseoirí, a bhfuil a NCA nó ar dócha go mbeidh a NCA faoi réir nósanna imeachta 
faoi Airteagail 16-19 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 (amhail sárú ar dhlí AE), a 
bheith ina bhreithmheastóir nó ina bhreithmheastóir achomhairc i gcás an 
chathaoirligh nó an stiúrthóra feidhmiúcháin. D’fhéadfadh sé sin díobháil a 
dhéanamh do neamhspleáchas an bhreithmheastóra agus an té atá faoi 
bhreithmheas. Fuaireamar i mblianta roimhe seo gur tháinig riosca ó thaobh 
coinbhleacht leasa chun cinn le linn breithmheasa den sórt sin, agus go raibh ESMA 
mall chun beart maolaitheach a dhéanamh. Fuaireamar freisin nach ndearna ESMA 
faireachán gníomhach ar chásanna féideartha de choinbhleachtaí leasa; mar 
shampla, trí mheasúnú a dhéanamh féachaint an bhféadfadh sé go mbeadh cinntí a 
rinneadh roimhe sin agus a bhain le NCA ina gcúis le coinbhleacht féideartha. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.12.11. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) 

 

Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Tá na barrachais agus easnaimh ó na táillí a ghearrtar ar 
ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa agus ar stórtha trádála in ann a 
bheith ina gcúis le trasmhaoiniú bliantúil ar ghníomhaíochtaí. Ba cheart 
do ESMA bealach a aimsiú chun trasmhaoiniú den sórt sin a sheachaint. 

Gan réiteach 

(níl smacht ag ESMA air sin) 

2019 
Níor dhearna ESMA na ranníocaíochtaí pinsin atá bunaithe ar 
mheastacháin a choigeartú riamh do bhliain N le fónamh d’fhigiúirí 
iarbhír, ná níor leag sé amach riamh go ndéanfadh sé amhlaidh. 

Críochnaithe 

2020 

Is faoi réir athbhreithnithe teoranta ag iniúchóirí neamhspleácha, agus é 
sin amháin, a bhí faisnéis ó stórtha trádála chun táillí a ríomh. Foilsíodh 
páipéar comhairliúcháin ina moltar simpliú a dhéanamh ar an modh a 
úsáideadh chun a láimhdeachas a chinneadh. Tá an t-athbhreithniú ar na 
gníomhartha tarmligthe maidir le táillí a ghearrtar ar ghníomhaireachtaí 
rátála creidmheasa agus ar stórtha trádála ag brath ar an gCoimisiún. Tá 
sé ráite arís eile ag ESMA go bhfuil gá leis an athbhreithniú. 

Gan réiteach 

(níl smacht ag ESMA air sin) 
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An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) 

 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Leis an Rialachán maidir le Gníomhaireachtaí Rátála Creidmheasa (CRA), 
tugtar deis do na CRAnna chun dul timpeall ar an sásra um tháillí a 
ghearradh. D’fhéadfadh CRAnna táillí a sheachaint freisin trí ioncam a 
aistriú go dlínsí nach dlínsí de chuid an Aontais iad. Tá an Rialachán faoi 
réir cheart an Choimisiúin Eorpaigh chun na hathruithe reachtacha a 
thionscnamh. D’fhoilsigh ESMA páipéar comhairliúcháin agus chuir sé 
comhairle theicniúil faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an 
Rialachán a leasú. 

Gan réiteach 

(níl smacht ag ESMA air sin) 

2020 

Tá na rialuithe inmheánacha lag ó thaobh faireachán a dhéanamh ar an 
am a ghearrtar ar ESMA i “gconradh ama agus acmhainne” faoi 
chreatchonradh le haghaidh seirbhísí comhairliúcháin TF (seiceáil ar líon 
na laethanta lasmuigh den láthair). 

Críochnaithe 

2020 

Shínigh ESMA “máistir-chomhaontú um sheirbhísí sonraí”. Ní raibh 
uasmhéid an chonartha luaite go soiléir, toisc gur úsáideadh teimpléad 
an tsoláthraí. Thairis sin, is iad na gealltanais dhlíthiúla do leath an mhéid 
a bhí i gceist, agus iadsan amháin, a údaraíodh don oifigeach údarúcháin 
ar a raibh cúram an tsínithe a shíniú. I ndiaidh an iniúchta, rinne ESMA 
bearta ceartaitheacha chun aghaidh a thabhairt air sin (i.e. rinne an 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin an conradh a chomhshíniú). 

Críochnaithe 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1060
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An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) 

 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Níor chuir ESMA ús déanach i bhfeidhm i gcás roinnt gníomhaireachtaí 
rátála creidmheasa. Níor shuigh an t-oifigeach údarúcháin na méideanna 
a bhí infhaighte agus ní dhearna an t-oifigeach údarúcháin cinneadh 
foirmiúil na méideanna a tharscaoileadh. 

Críochnaithe 
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An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (ESMA) 

 

Freagra ESMA 
3.12.9. Bhí údar maith le poiblíocht ex-ante a fhágáil ar lár mar gheall ar raon feidhme sonrach 
an tsoláthair. Rinneadh an eisceacht sin a dhoiciméadú go cuí ex-post (deireadh 2021) agus 
formheasadh í tar éis iniúchadh CIE. Ina theannta sin, rinne ESMA na bearta is gá cheana féin 
chun staid chomhchosúil a chosc amach anseo. 

3.12.10. Tá ESMA tiomanta go hiomlán do na caighdeáin eiticiúla is airde maidir le 
coinbhleachtaí leasa a chosc, mar atá leagtha amach i Rialachán bunaidh ESMA. 

a) Tá na rialacha atá ag ESMA faoi láthair maidir le coinbhleacht leasa i gcomhréir go hiomlán 
le hAirteagal 42(3) de Rialachán ESMA, lena gceanglaítear go mbeidh comhaltaí easaontacha 
“nach bhfuil páirteach sa phlé ná sa vótáil” maidir le bearta a bhféadfadh comhaltaí an Bhoird 
a bheith ina gcoinbhleacht ina leith. 

Tá an cleachtas atá ann do Chomhaltaí Boird (agus don fhoireann a théann leo) a d’fhéadfadh a 
bheith i gcoinbhleacht, do Chathaoirleach ESMA agus do Stiúrthóir Feidhmiúcháin ESMA 
seomra (fíorúil) an Bhoird a fhágáil le feiceáil cheana féin in ESMA. 

Leasaigh Bord Maoirseoirí ESMA a bheartas an 7 Iúil chun a cheangal go sainráite go 
bhfágfaidh comhaltaí easaontacha an seomra i gcomhréir leis an gcleachtas atá ann cheana. 

b) Tugann ESMA breathnóireacht CIE dá aire. Tá ESMA den tuairim gur maolaíodh ina iomláine 
an riosca coinbhleachta leasa sa chás áirithe sin, ós rud é nár chuir an measúnóir leis an 
measúnú deiridh. 

Maidir leis na gníomhaíochtaí uile a dhéanann Comhaltaí Boird laistigh de ESMA, lena n-
áirítear mar mheasúnóirí, beidh siad fós faoi réir a ndearbhuithe dualgas i gcur i bhfeidhm an 
bheartais coinbhleachta leasa do dhaoine nach baill foirne iad, lena n-áirítear an oibleagáid 
coinbhleachtaí leasa ad hoc a thuairisciú de réir mar a thagann siad chun cinn, sa bhreis ar an 
dearbhú bliantúil leasanna agus sa bhreis ar choinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh teacht as na 
pointí atá á bplé nó as cinneadh ag cruinniú Boird ar leith nó le linn nós imeachta glao nó i 
scríbhinn. 

Níl aon agóid ag ESMA i gcoinne crostagairt shainráite do bheartas coinbhleachta leasa a 
thabhairt isteach ina phróiseas breithmheasa. Ina theannta sin, chuir ESMA coimirce bhreise i 
bhfeidhm cheana féin trí dheimhnithe ad hoc a bhailiú maidir le neamhláithreacht 
coinbhleachta leasa ag Comhaltaí an Bhoird Bainistíochta a thogh a bpiaraí chun na dréacht-
tuarascálacha breithmheasa ar bhainisteoirí sinsearacha ESMA do 2021 a ullmhú. 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) 

 

3.13. Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) 

Réamhrá 

3.13.1. Bunaíodh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (“EUSPA”), atá 
lonnaithe i bPrág, le Rialachán (AE) 2021/69678. Déanann EUSPA bainistiú ar chlár spáis an 
Aontais, rud a rannchuidíonn le rathúnas agus slándáil an Aontais. Ghabh EUSPA ionad na 
Gníomhaireachta Eorpaí um an gCóras Domhanda Loingseoireachta Satailíte (“GSA”) a raibh sí 
sin, in 2010, tar éis na cúraimí uile a sannadh roimhe sin do Chomhghnóthas GALILEO a thógáil 
ar láimh. I bhFíor 3.13.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EUSPA79. 

Fíor 3.13.1 – Príomhfhigiúirí do EUSPA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EUSPA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EUSPA. 

Séard a spreag an méadú sa bhuiséad in 2021 ná sainordú méadaithe EUSPA a bhí bunaithe ar 
Chlár Spáis nua an Aontais Eorpaigh. 

                                                             
78 Rialachán (AE) 2021/696 lena mbunaítear Clár Spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an 

Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis. 

79 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EUSPA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.euspa.europa.eu. 

1 584

2 666

Buiséad (milliúin euro)*

212

242

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj
http://www.euspa.europa.eu/


 154 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) 

 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.13.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EUSPA. 

3.13.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EUSPA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.13.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (“EUSPA”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais80 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad EUSPA81 don bhliain airgeadais dar críoch an 
31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
80 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

81 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) 

 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.13.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EUSPA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EUSPA 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Béim ar ábhar 

3.13.6. Tarraingímid aird ar Nóta 6.1 de na cuntais, ina dtugtar tuairisc i ráiteas 
maidir le feidhmíocht airgeadais agus i gclár comhardaithe EUSPA ar an tionchar atá ag 
cogadh foghach na Rúise in aghaidh na hÚcráine. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.13.8. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.13.9. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 



 156 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) 

 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.13.10. D’aimsíomar roinnt easnamh nós imeachta in dhá nós imeachta earcaíochta 
faoi iniúchóireacht a bhaineann an bonn ó phrionsabail na trédhearcachta agus na córa 
comhionainne. 

(a) Sa dá chás sin, níor leagadh síos sna fógraí folúntais cad é an líon pointí a bheadh ag 
teastáil ó iarrthóirí chun go gcuirfí ar ghearrliosta nó ar phainéal iad, ná níor tugadh 
le fios cad é an líon iarrthóirí a bheadh le cur ar ghearrliosta nó ar phainéal. Is i 
dtuarascálacha deiridh an bhoird roghnúcháin amháin a tugadh na líonta sin le fios 
go foirmiúil, agus is i ndiaidh an scrúdú ar iarratais na n-iarrthóirí a foilsíodh na 
tuarascálacha sin. 

(b) Ní raibh na treoracha a d’eisigh an bord roghnúcháin maidir le pointí a bhronnadh le 
haghaidh na gcritéar roghnúcháin éagsúla mionsonraithe go leor chun a áirithiú gur 
chuir comhaltaí an bhoird roghnúcháin cur chuige comhsheasmhach i bhfeidhm. 

(c) I gceann den dá nós imeachta earcaíochta, ní dhearnadh aon scéim scórála a shocrú 
roimh ré le haghaidh ceann de na trialacha. 

3.13.11. Idir 2019 agus 2021, rinne EUSPA measúnú ar dhá chás de coinbhleacht leasa 
féideartha i ndáil le duine sinsearach ar an bhfoireann a bheith ag gabháil do phost nua in áit 
eile. D’fhormheas EUSPA dhá phost nua a raibh srianta ag gabháil leo. In ainneoin na 
hoibleagáide ginearálta atá ann cúiseanna a thabhairt dá chinntí, áfach, níor thug EUSPA 
réasúnú ar bith do na srianta sin. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.13.12. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2017 Ríomhsholáthar: Níl aon cheann de na huirlisí TF ríomhsholáthair atá 
forbartha ag an gCoimisiún Eorpach á n-úsáid go fóill ag GSA. Críochnaithe 

2019 

Níl aon straitéis chuimsitheach ex ante ná ex post i bhfeidhm chun 
cruinneas na gcostas a deir ESA atá tabhaithe aige i ndáil le cur chun 
feidhme chláir EGNOS agus chláir GALILEO a dheimhniú. Cruthaíonn sé 
sin an riosca go bhféadfaí íocaíochtaí GSA le ESA a ríomh ar bhonn costas 
míchruinn, agus go mbeadh tionchar aige sin ar chuntais GSA. 

Críochnaithe 
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Freagra EUSPA 
3.13.10. Tá sé beartaithe ag EUSPA roinnt modhnuithe ar a nósanna imeachta earcaíochta a 
thabhairt isteach chun aghaidh a thabhairt ar na barúlacha a sainaithníodh. 

3.13.11. Tugann EUSPA breathnóireacht CIE dá aire agus tabharfaidh sé aird chuí di ina 
nósanna imeachta. Ba mhaith le EUSPA a shoiléiriú, sa chás áirithe seo, nár luaigh sé na 
cúiseanna leis na srianta sa chinneadh, toisc gur mheas sé iad a bheith ríshoiléir, ós rud é: 
 
- Go raibh na srianta teoranta d’ullmhú tairiscintí le haghaidh soláthair, deontas nó 

duaisghlaonna a raibh baint ag an duine lena mbaineann leo agus iad ag obair don 
Ghníomhaireacht. 

- Go mbaineann an cinneadh le hiarbhall foirne sinsearach de chuid na Gníomhaireachta, a 
nglactar leis go bhfuil sé go hiomlán ar an eolas faoi na rialacha is infheidhme. 
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Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi 

Cheannteideal 2 de CAI – Comhtháthú, 
Athléimneacht agus Luachanna 
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3.14. An Lárionad Eorpach um 
Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) 

Réamhrá 

3.14.1. Bunaíodh an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (“Cedefop”), atá 
lonnaithe in Thessaloniki, le Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 ón gComhairle82, a aisghaireadh le 
Rialachán (AE) 2019/128 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 201983. 
Cothaíonn Cedefop forbairt na gairmoiliúna ar leibhéal an Aontais trí dhoiciméadacht faoi 
chórais ghairmoiliúna a thiomsú agus a chraobhscaoileadh. I bhFíor 3.14.1, tugtar na 
príomhfhigiúirí do Cedefop84. 

Fíor 3.14.1 – Príomhfhigiúirí do Cedefop 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla Cedefop do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
Cedefop. 

                                                             
82 Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 lena mbunaítear an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na 

Gairmoiliúna. 

83 Rialachán (AE) 2019/128 lena mbunaítear an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na 
Gairmoiliúna (Cedefop) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 337/75. 

84 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí Cedefop ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.cedefop.europa.eu. 

25

25

Buiséad (milliúin euro)*

108

108

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:L:1975:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32019R0128
http://www.cedefop.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.14.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht Cedefop. 

3.14.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht Cedefop agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.14.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Lárionaid Eorpaigh um Fhorbairt na Gairmoiliúna (“Cedefop”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais85 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad Cedefop86 don bhliain airgeadais dar críoch an 
31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
85 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

86 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.14.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais Cedefop don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais Cedefop 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.14.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.14.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.14.9. D’aimsíomar laigí i nósanna imeachta earcaíochta Cedefop. 

(a) I gcás amháin, d’úsáid Cedefop sainchomhairleoirí seachtracha chun iarratais a 
scagadh de réir chritéir réamhroghnúcháin a bhí leagtha amach san fhógra folúntais. 
Thug na sainchomhairleoirí a measúnú i gcrích, ach i gcás cuid de na critéir 
réamhroghnúcháin, chinn an bord roghnúcháin gan an measúnú sin a úsáid. Ina 
ionad sin, rinne sé féin an chuid sin den phróiseas scagtha arís. Thugamar faoi deara 
go raibh neamhréireachtaí móra idir an measúnú a rinne Cedefop agus an measúnú 
a rinne na sainchomhairleoirí. Ba é ba chúis leis na neamhréireachtaí sin, a 
d’fhéadfadh a bheith ina mbuntáiste nó ina míbhuntáiste do na hiarrthóirí, ná nach 
raibh treoirlínte soiléire agus mionsonraithe ann chun na critéir réamhroghnúcháin 
a scóráil. 

(b) In dhá nós imeachta earcaíochta, rinneadh trialacha scríofa go cianda in imeacht 
roinnt laethanta; mhéadaigh sé sin an riosca go bhféadfaí gach a raibh sa tástáil a 
sceiteadh gan údarú. I gceann den dá chás sin, tharla an nós imeachta in imeacht 
tréimhse ceithre lá, agus an deireadh seachtaine ina lár. Ní dhearna Cedefop gach 
beart ba ghá chun sásra rialaithe inmheánaigh éifeachtach a bhunú chun na rioscaí 
gaolmhara a mhaolú. I ndiaidh ár n-iniúchta, rinne Cedefop a chuid nósanna 
imeachta le haghaidh earcaíocht amach anseo a oiriúnú. 

3.14.10. D’aimsíomar laigí freisin sa bhainistíocht íocaíochta, go háirithe maidir le 
rialuithe ex ante. 

(a) Faoi chreatchonradh le haghaidh seirbhísí agus táirgí TF, bhí conraitheora in ann 
táille ratha a ghearradh ar na praghsanna iarbhír. D’íoc Cedefop sonrasc de €11 614 
gan a sheiceáil ar dtús an raibh na méideanna sa sonrasc ceart, cé go gceanglaítear 
leis an Rialachán Airgeadais rialuithe ex ante den sórt sin a dhéanamh. I ndiaidh ár 
n-iniúchta, rinne Cedefop a nósanna imeachta inmheánacha a oiriúnú ionas nach 
dtarlódh rudaí den sórt sin amach anseo. 

(b) Uair eile, d’íoc Cedefop €180 590 i leith foirm ordaithe faoi chreatchonradh a bhí ag 
baint le suíomh gréasáin nua a fhorbairt. Rinne sé an íocaíocht sin gan na 
dearbhuithe sonracha ba ghá a bheith faighte ón gconraitheoir faoin 
gcreatchonradh. Neamhghníomh a bhí ansin a rinne difear do gach ceann de na 
28 bhfoirm ordaithe a bhí ag baint leis an gcreatchonradh sin, le luach iomlán de 
€883 539, agus d’fhéadfadh sé sin Cedefop a fhágáil faoi lé rioscaí dlíthiúla maidir le 
cearta maoine intleachtúla. I ndiaidh ár n-iniúchta, d’iarr Cedefop ar na 
conraitheoirí na dearbhuithe a bhí ar iarraidh a sholáthar ina dhiaidh sin, agus 
chláraigh sé an teagmhas ina chlárlann neamhchomhlíontachta. Chomh maith leis 
sin, rinne sé a nósanna imeachta inmheánacha a oiriúnú ionas nach dtarlódh rudaí 
den sórt sin amach anseo. 
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(c) In Aibreáin 2020, chuir tairbhí deontais iarraidh ar íocaíocht deiridh isteach. Chuir 
Cedefop moill ar phróiseáil na híocaíochta a chuaigh thar an teorainn 60 lá atá 
sonraithe sa chomhaontú deontais agus ní dhearna sé an íocaíocht deiridh go dtí 
Eanáir 2021. Dar le Cedefop, ba é ba chúis leis an moill den chuid is mó ná nach 
raibh an bainisteoir tionscadail ar fáil agus go raibh moill ina dhiaidh sin ar 
chumarsáid leis an tairbhí. Ní raibh plean teagmhasach ag Cedefop chun a chinntiú 
nach gcuirfeadh duine den fhoireann a bheith as láthair moill ar nósanna imeachta 
um fhormheas deontais. I ndiaidh ár n-iniúchta, rinne Cedefop a nósanna imeachta 
inmheánacha a oiriúnú chun déileáil leis an gceist sin. 

Barúlacha maidir le bainistiú buiséadach 

3.14.11. An 23 Meitheamh 2021, thosaigh Cedefop ag úsáid córas cuntasaíochta nua, 
ABAC, atá in úsáid freisin ag an gCoimisiún Eorpach. D’aimsíomar dhá laige sa chaoi ar bhog 
Cedefop go dtí an córas nua. 

(a) In ABAC, ní dhearnadh na dátaí deiridh cur chun feidhme maidir le gealltanais 
bhuiséadacha a tugadh anonn ó 2021 go 2022 a thaifeadadh i gceart. Mar thoradh 
air sin, d’fhéadfadh sé tarlú go raibh gealltanais bhuiséadacha nár comhlíonadh ann, 
agus ar cheart iad a bheith curtha ar ceal mar go raibh na gealltanais dhlíthiúla a bhí 
ag gabháil leo dulta in éag ag deireadh 2021, agus go ndéanfaí na gealltanais sin a 
thabhairt anonn ar bhonn mírialta go dtí 2022. I ndiaidh ár n-iniúchta, in 2022, rinne 
Cedefop athbhreithniú agus nuashonrú ar na dátaí deiridh cur chun feidhme maidir 
le gach ceann de na gealltanais bhuiséadacha a bhí i gceist agus chuir sé 
11 ghealltanas bhuiséadacha ar ceal, a raibh luach iomlán de €45 923 ag gabháil leo. 

(b) In 2021, rinne ABAC ríomh mícheart ar shuim de €2 834 in ús déanach i ndáil le cúig 
íocaíocht. Tharla an earráid mar gheall go raibh an spriocdháta in ABAC le haghaidh 
na n-íocaíochtaí sin socraithe go mícheart ag 30 lá, nuair ba 60 nó 90 lá a bhí sa 
spriocdháta iarbhír ó thaobh dlí de. Thug Cedefop an earráid sin faoi deara agus 
chealaigh sé na horduithe gnóthaithe a bhí ag éileamh an ús dhéanaigh a bhí ríofa 
go mícheart. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.14.12. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019, 2020 

An modh chun ranníocaíochtaí a ríomh, faoi mar atá leagtha amach sa 
Ráiteas maidir le comhar Cedefop-CSTE, níor cuireadh i bhfeidhm i gceart 
é. Bhí ranníocaíochtaí na hIorua agus na hÍoslainne le buiséad Cedefop 
2019 €38 924 níos lú ná mar ba cheart dóibh a bheith (2020: €20 272 
níos mó), agus bhí ranníocaíocht an Aontais €38 924 níos mó ná mar ba 
cheart di a bheith (2020: €20 272 níos lú). 

Críochnaithe 

2020 

Shínigh Cedefop conradh ar bhonn nós imeachta idirbheartaithe le 
tairgeoir amháin ar €19 800 a bhí os cionn na tairsí de €15 000 atá sa 
Rialachán Airgeadais. Is é €10 000 a bhí sa mheasúnú tosaigh ar luach an 
chonartha agus ní raibh aon mheastacháin costas bunaithe ar na 
margadhluachanna reatha, ná aon taighde doiciméadaithe ar an 
margadh, ag tacú leis. Dá bhrí sin, tá an nós imeachta soláthair 
neamhrialta. 

Críochnaithe 
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Freagra Cedefop 
3.14.9.  

(a) Tugann Cedefop an tuairim dá aire agus cuirfidh sé feabhas ar a threoirlínte. Nuair a 
d’aithin Cedefop nárbh fhéidir glacadh leis na táirgí insoláthartha láithreach mar thoradh an 
mheasúnaithe deiridh, bhí sé de rogha aige cloí leis an gcomhairle nó cuid den chleachtadh a 
athdhéanamh i bpáirt. Roghnaigh Cedefop críochnú éifeachtach agus éifeachtúil an nóis 
imeachta roghnúcháin i bhfianaise na roghanna malartacha agus na gcostas faoi seach a 
bheadh ann amach anseo a bhaineann le cinneadh earcaíochta éigríonna. 

(b) Glacann Cedefop leis an gcinneadh. 

3.14.10. 

(a) Glacann Cedefop leis an gcinneadh. 

(b) Glacann Cedefop leis an gcinneadh. 

(c) Glacann Cedefop leis an gcinneadh. 

3.14.11. 

(a) Glacann Cedefop leis an gcinneadh agus rinne sé beart láithreach chun aghaidh a thabhairt 
ar mholadh na Cúirte. 

(b) Glacann Cedefop leis an gcinneadh agus rinne sé beart láithreach chun aghaidh a thabhairt 
ar mholadh na Cúirte. 
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3.15. An Lárionad Eorpach um Ghalair 
a Chosc agus a Rialú (ECDC) 

Réamhrá 

3.15.1. Bunaíodh an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (“ECDC”), atá 
lonnaithe i Stócólm, le Rialachán (CE) Uimh. 851/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle87. Déanann ECDC sonraí maidir le cosc agus rialú galar daonna a bhailiú agus a 
chraobhscaoileadh, agus cuireann sé tuairimí eolaíocha ar fáil maidir leis an ábhar sin. Is é 
ECDC freisin a chomhordaíonn an líonra Eorpach comhlachtaí atá ag feidhmiú sa réimse sin. I 
bhFíor 3.15.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ECDC88. 

Fíor 3.15.1 – Príomhfhigiúirí do ECDC 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ECDC do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
ECDC. 

Is é an míniú atá ar an méadú seo sa bhuiséad ná go ndearnadh gníomhaíochtaí nua a 
shannadh ar ECDC nuair a seoladh an tÚdarás Eorpach um Ullmhacht agus Freagairt i dtaca le 
hÉigeandáil Sláinte. 

                                                             
87 Rialachán (CE) Uimh. 851/2004 lena mbunaítear Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus 

a Rialú. 

88 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ECDC ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.ecdc.europa.eu. 

82

195

Buiséad (milliúin euro)*

271

311

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex%3A32004R0851
http://www.ecdc.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.15.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ECDC. 

3.15.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ECDC agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.15.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a Rialú (“ECDC”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais89 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad ECDC90 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
89 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

90 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.15.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ECDC don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ECDC amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.15.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 
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Freagra ECDC 
Tá tuarascáil na gcúirteanna tugtha faoi deara ag an ionad. 
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3.16. An tÚdarás Eorpach um 
Shábháilteacht Bia (EFSA) 

Réamhrá 

3.16.1. Bunaíodh an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“EFSA”), atá lonnaithe in 
Parma, le Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle91. 
Soláthraíonn EFSA an fhaisnéis eolaíoch atá riachtanach chun reachtaíocht de chuid an Aontais 
maidir le bia agus sábháilteacht bia a dhréachtú; bailíonn sé agus déanann sé anailís ar shonraí 
chun rioscaí a shainaithint agus chun faireachán a dhéanamh orthu; agus cuireann sé faisnéis 
neamhspleách ar fáil faoi na rioscaí sin. I bhFíor 3.16.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EFSA92. 

Fíor 3.16.1 – Príomhfhigiúirí do EFSA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EFSA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EFSA. 

                                                             
91 Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 lena leagtar síos prionsabail agus ceanglais ghinearálta 

maidir le dlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena 
leagtar síos nósanna imeachta maidir le cúrsaí sábháilteachta bia. 

92 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EFSA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.efsa.europa.eu. 

107

133

Buiséad (milliúin euro)*

481

516

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32002R0178
http://www.efsa.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.16.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EFSA. 

3.16.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EFSA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.16.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia (“EFSA”), atá comhdhéanta 
de na ráitis airgeadais93 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme 
bhuiséad EFSA94 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
93 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

94 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.16.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EFSA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EFSA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.16.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.16.8. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2017 
Ní foláir neamhspleáchas an oifigigh cuntasaíochta a neartú trína bheith 
freagrach go díreach do Stiúrthóir EFSA (riarachán) agus do Bhord 
Bainistíochta EFSA (feidhmiúil). 

Freagracht don Stiúrthóir: 

Gan réiteach 

Freagracht don Bhord Bainistíochta: 

Críochnaithe 

2020 

In 2020, is bainisteoirí gníomhacha a bhí i mbun cúraim i seacht gcinn de 
phoist bhainistíochta EFSA. Bhí sé cinn de na poist sin folamh le níos mó 
ná bliain. Bhí aon phost amháin ann nach raibh líonta le naoi mbliana. 
D’fhéadfadh an nádúr forbhásach sin ag leibhéal na bpost bainistíochta 
cur isteach ar cheannaireacht EFSA agus ar a leanúnachas straitéiseach. 

Críochnaithe 
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Freagra EFSA 
3.16.5. Admhaíonn an tÚdarás go bhfuarthas an tuarascáil iniúchóireachta ghlan ón gCúirt 
Iniúchóirí agus fáiltíonn EFSA roimh na tuairimí iniúchóireachta neamhcháilithe maidir le 
hiontaofacht na gcuntas agus dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais. 
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3.17. An Institiúid Eorpach um 
Chomhionannas Inscne (EIGE) 

Réamhrá 

3.17.1. Bunaíodh an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (“EIGE”), atá 
lonnaithe i Vilnias, le Rialachán (CE) Uimh. 1922/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle95. Déanann EIGE faisnéis maidir le comhionannas inscne a bhailiú, a anailísiú agus a 
chraobhscaoileadh, agus déanann sé uirlisí modheolaíochta a fhorbairt, a mheas agus a 
chraobhscaoileadh chun tacú le comhionannas inscne a shníomh isteach i mbeartais uile an 
Aontais. I bhFíor 3.17.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EIGE96. 

Fíor 3.17.1 – Príomhfhigiúirí do EIGE 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EIGE do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EIGE. 

                                                             
95 Rialachán (CE) Uimh. 1922/2006 lena mbunaítear Institiúid Eorpach um Chomhionannas 

Inscne. 

96 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EIGE ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eige.europa.eu. 

10

11

Buiséad (milliúin euro)*

43

42

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=OJ:L:2006:403:TOC
http://www.eige.europa.eu/


 177 

An Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) 

 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.17.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EIGE. 

3.17.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EIGE agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.17.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na hInstitiúide Eorpaí um Chomhionannas Inscne (“EIGE”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais97 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad EIGE98 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
97 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

98 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.17.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EIGE don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EIGE amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Béim ar ábhar 

3.17.6. Tarraingímid aird ar Nóta 4.1 de na cuntais, inar fhoilsigh EIGE go bhfuil 
dliteanas teagmhasach de €22 224 air a thabhófar má thagann Cúirt Uachtarach na 
Liotuáine ar chinneadh diúltach i gcás atá ar siúl faoi láthair a bhaineann le hoibrithe 
sealadacha gníomhaireachta atá ag obair in EIGE. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.17.8. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.17.9. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.17.10. I mBealtaine 2020, sheol EIGE glao ar léirithe spéise chun liosta de 
shaineolaithe seachtracha a bheith ann chun cabhrú le EIGE i réimsí áirithe oibre. Cé nach 
raibh seirbhísí aistriúcháin clúdaithe sa ghlao, baineadh úsáid as an nglao sin ar léirithe spéise 
chun seirbhísí den sórt sin a fháil. Mar thoradh air sin, ní raibh EIGE in ann na hiarrthóirí ab 
oiriúnaí a roghnú. Ní raibh an glao ar léirithe spéise ag teacht le hAirteagal 160 ná le 
hAirteagal 237 den Rialachán Airgeadais. Fuaireamar amach freisin go ndearnadh cúig 
íocaíocht in 2021 as seirbhísí a bhí a soláthar ag saineolaithe a roghnaíodh faoin nglao ar 
léirithe spéise agus go raibh baint ag na híocaíochtaí sin le haistriúchán. Ós rud é go raibh 
seirbhísí aistriúcháin clúdaithe sa ghlao, tá na híocaíochtaí sin, le luach iomlán de €12 200, 
neamhrialta. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.17.11. In aon nós imeachta earcaíochta amháin, d’aimsíomar roinnt laigí a bhaineann 
an bonn ó phrionsabail na trédhearcachta agus na córa comhionainne: 

(a) Níor shínigh comhaltaí an choiste roghnúcháin na dearbhuithe a bhain le rúndacht 
agus gan coinbhleachta leasa a bheith ann go dtí go raibh na hiarrthóirí ar 
ghearrliosta. 

(b) Ní raibh treoracha mionsonraithe curtha le chéile ag EIGE faoin gcaoi le pointí a 
dhámhachtain faoi na critéir roghnúcháin éagsúla. D’fhág sé sin go raibh difríochtaí 
suntasacha ann maidir leis an gcaoi a ndearna comhaltaí an choiste roghnúcháin 
pointí a dhámhachtain ar na hiarrthóirí. 

(c) Ní raibh líon íosta pointí ná líon uasta iarrthóirí leagtha síos ag EIGE ó thaobh 
iarrthóirí a chur an ghearrliosta le haghaidh agallaimh ná do chéim na dtrialacha 
scríofa sular scrúdaíodh na hiarratais. 

(d) Ní raibh aon nasc díreach idir cuid de na critéir a úsáideadh chun measúnú a 
dhéanamh ar na hiarrthóirí agus na critéir a bhí leagtha amach san fhógra folúntais. 

(e) Ní dhearna EIGE scóir a dhámhachtain ar iarrthóirí a bhí ar an ngearrliosta bunaithe 
ar na hagallaimh dheireanacha – an chéim a bhí ann roimh an gcinneadh faoi cé a 
bhí le hearcú. 

3.17.12. Tá nósanna imeachta sonracha curtha ar bun ag EIGE chun saineolaithe 
náisiúnta ar iasacht a roghnú. Fuaireamar amach, i gceann amháin de na nósanna imeachta, 
nár lean EIGE cuid dá chuid nósanna imeachta féin. Baineann na heasnaimh sin an bonn ó 
thrédhearcacht agus ó oibiachtúlacht an nós imeachta roghnúcháin le haghaidh saineolaithe 
náisiúnta ar iasacht, agus tugann siad le tuiscint go bhfuil laigí i rialuithe inmheánacha EIGE. 
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3.17.13. I nós imeachta soláthair, b'as an aonad céanna in EIGE gach duine den ceathrar 
comhaltaí den choiste meastóireachta a ceapadh chun meastóireacht a dhéanamh ar na 
tairiscintí de réir na gcritéar dámhachtana. Téann sé sin i gcoinne Airteagal 150(3) den 
Rialachán Airgeadais. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.17.14. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Bhí creatchonradh tugtha i gcrích le gníomhaireacht oibre shealadach 
agus níor cuireadh de cheangal sa chreatchonradh sin go mbeadh 
ceanglais áirithe dlí le comhlíonadh (i.e. na coinníollacha oibre céanna a 
bheith ag oibrithe ón ngníomhaireacht agus atá ag foireann EIGE). Níl 
aon fhianaise ann go ndearna EIGE féin comparáid den sórt sin. Ba cheart 
do EIGE anailís a dhéanamh ar dhálaí oibre a oibrithe eatramhacha agus 
a áirithiú go bhfuil siad i gcomhréir leis an dlí saothair Eorpach agus 
náisiúnta. 

Críochnaithe 

2019, 2020 

In 2019 agus in 2020, tháinig Cúirt Iniúchóirí na hEorpa ar an gconclúid 
nach raibh rian iniúchóireachta daingean (mar a leagtar amach in 
Airteagal 36(3) den Rialachán Airgeadais) i nósanna imeachta EIGE maidir 
le saineolaithe seachtracha a roghnú agus a fhostú ar conradh. Mar 
thoradh air sin, bhí gach íocaíocht ina dhiaidh sin agus a bhain leis na 
conarthaí sin neamhrialta. 

N/B 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019, 2020 

Ina chuid buiséad do 2019 agus 2020, níor dhearna EIGE suimeanna de 
€550 000 agus €378 950, faoi seach, a áireamh mar ioncam sannta faoin 
Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais ar mhaithe le cur chun 
feidhme na gníomhaíochta dar teideal “Acmhainneacht mhéadaithe ag 
tíortha is iarrthóirí AE agus is iarrthóirí ionchasacha chun tionchar na 
mbeartas comhionannais inscne a thomhas, agus faireachán a dhéanamh 
air (2018-2021)”. 

N/B 

2019 

Níl rialuithe ex post ar oibríochtaí ná ar chur chun feidhme buiséadach 
déanta ag EIGE ó Mheán Fómhair 2016. Rannchuideodh clár tiomnaithe 
le haghaidh rialaithe ex post bunaithe ar rioscaí sonracha le feabhas a 
chur ar thimpeallacht rialaithe inmheánaigh EIGE. 

Críochnaithe 
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Freagra EIGE 
3.17.6. D’eisigh Cúirt Uachtarach na Liotuáine a rialú an 23 Feabhra, 2022. Rialaigh an Chúirt i 
bhfabhar oibrithe eatramhacha, lena ndaingnítear prionsabal na córa comhionainne d’oibrithe 
eatramhacha i gcomparáid le baill foirne reachtúla. Bhí EIGE ina thríú páirtí sa chás sin agus ní 
dhearnadh aon éileamh díreach ina choinne. 

3.17.10. Tugann EIGE barúlacha na Cúirte dá aire agus ní fhostóidh sé saineolaithe seachtracha 
le haghaidh seirbhísí aistriúcháin. Soláthrófar seirbhísí den sórt sin trí nósanna imeachta 
soláthair oscailte. Leanfar de bhunachar sonraí na saineolaithe a úsáid le haghaidh seirbhísí 
dearbhaithe cáilíochta agus le haghaidh athbhreithniú ar theanga atá íogair ó thaobh inscne 
de. 

3.17.3. Tugann EIGE barúlacha na Cúirte dá aire agus tabharfaidh sé aghaidh ar na laigí 
rialaithe inmheánaigh a sainaithníodh: 

a) Déanfar nuashonrú ar an sreabhadh oibre i gCinneadh Uimh. 136 ón Stiúrthóir an 
11 Iúil 2017 maidir le Nósanna Imeachta Roghnúcháin le haghaidh Earcaíochta chun 
nósanna imeachta maidir le rúndacht agus nósanna imeachta measúnaithe ar 
choinbhleacht leasa a shoiléiriú. 

b) Déanfar treoracha mionsonraithe a chur le chéile do na Painéil Roghnúcháin maidir le 
conas pointí a bhronnadh faoi na critéir roghnúcháin. 

c) Déanfar cur chuige ginearálta EIGE i nósanna imeachta roghnúcháin a chur ar bhonn 
foirmiúil. 

d) Déanfaidh EIGE a nósanna imeachta earcaíochta a oiriúnú dá réir. 
e) Glacann EIGE leis an mbreathnóireacht sin mar dhea-chleachtas. Mar sin féin, tar éis 

moladh an choiste roghnúcháin agus torthaí an Ionaid Measúnaithe a chur san 
áireamh, féadfaidh an tÚdarás Ceapacháin aon iarrthóir a cheapadh ar an Liosta 
Cúltaca. 

3.17.12. Tugann EIGE breathnóireacht na Cúirte dá aire agus tabharfaidh sé aghaidh ar na laigí 
rialaithe inmheánaigh a sainaithníodh. Déanfaidh EIGE athbhreithniú ar an nós imeachta chun 
Saineolaithe Náisiúnta ar Iasacht a earcú d’fhonn iad a shimpliú. 

3.17.13. Tugann EIGE breathnóireacht na Cúirte dá aire agus soiléireoidh sé nósanna imeachta 
na gcoistí meastóireachta sna treoirlínte agus sna teimpléid soláthair. 
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3.18. An tÚdarás Eorpach Saothair 
(ELA) 

Réamhrá 

3.18.1. Cruthaíodh an tÚdarás Eorpach Saothair (“ELA”), atá lonnaithe sa Bhratasláiv, le 
Rialachán (AE) 2019/114999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus bhain sé 
neamhspleáchas airgeadais amach an 26 Bealtaine 2021100. Áirithíonn ELA go ndéantar 
rialacha an Aontais maidir le soghluaisteacht an lucht saothair agus comhordú na slándála 
sóisialta a fhorfheidhmiú ar bhealach cóir, simplí agus éifeachtach, rud a éascaíonn do 
shaoránaigh agus do ghnólachtaí é tairbhe a bhaint as an margadh inmheánach. Chuir ELA tús 
le hoibríochtaí an 17.10.2019 agus tá sé neamhspleách ó thaobh airgeadais de ón 26.5.2021. I 
bhFíor 3.18.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ELA101. 

Fíor 3.18.1 – Príomhfhigiúirí do ELA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ELA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag ELA. 

                                                             
99 Rialachán (AE) Uimh. 2019/1149 lena mbunaítear Údarás Eorpach Saothair 

100 Cinneadh Uimh. 5/2021, an 7 Bealtaine 2021, ón mBord Bainistíochta maidir le Ceanglais 
Neamhspleáchais Airgeadais ELA (ELA/MB/2021/023). 

101 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ELA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.ela.europa.eu. 

31

Buiséad (milliúin euro)*

84

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1149
http://www.ela.europa.eu/en
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.18.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ELA. 

3.18.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ELA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.18.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Údaráis Eorpaigh Saothair(“ELA”), atá comhdhéanta de na ráitis 
airgeadais102 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad ELA103 
don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
102 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

103 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.18.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ELA don bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ELA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar chríoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.18.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.18.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.18.9. Thaifead ELA sócmhainní ag a bhfuil luach iomlán de €73 118 i Sócmhainní ABAC 
agus sa taifead fardail. Is troscán oifige a bhí sna sócmhainní sin den chuid is mó. Rinne ELA 
sainaithint fardail agus an suíomh ina mbeidh siad a shannadh do gach ítim. Mar gheall ar 
phaindéim COVID-19, áfach, ní raibh na sócmhainní lipéadaithe agus ní raibh siad curtha fós 
chuig an suíomh a bhí sannta dóibh ag an tráth a ndearnadh an t-iniúchadh. Sa mhéid nach 
bhfuil fardail iomlána agus nuashonraithe ann ina sonraítear suíomh shócmhainní inláimhsithe 
ELA, tá sé sin ag dul i gcoinne Airteagal 87 den Rialachán Airgeadais, agus tá sé ag déanamh 
difear dhíobhálach do chumas ELA a áirithiú go bhfuil a chuid sócmhainní á gcoimirciú. 

3.18.10. An 11 Nollaig 2020, shínigh ELA conradh sonrach le haghaidh gníomhaíochtaí 
oiliúna sa Líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta (EURES) a bhí ag clúdach na chéad ráithe de 
2021. Is é €299 437 a bhí mar luach ag an gconradh. An 9 Samhain 2021, síníodh 
creatchonradh nua chun gníomhaíochtaí oiliúna EURES a sholáthar. Is é €12 mhilliún a bhí mar 
luach ag an gcreatchonradh sin; a raibh ré uasta de 48 mí ag gabháil leis. Ní dhearnadh aon 
íocaíocht a bhain leis an gcreatchonradh sin in 2021. Níor bhunaigh ELA rialuithe ex ante agus 
ex post maidir le gnéithe oibríochtúla agus airgeadais na ngníomhaíochtaí oiliúna bunaithe ar 
fhianaise dhíreach ó na gníomhaíochtaí oiliúna a cuireadh chun feidhme. Ina ionad sin, bhí sé 
ag brath ar thuarascálacha a d’eisigh oiliúnóirí. D’fhéadfadh an easpa nósanna imeachta 
foirmiúla bunaithe ar fhianaise dhíreach rioscaí a chruthú do chur chun feidhme treoracha ón 
mbainistíocht agus do chuspóirí ELA a bhaint amach. 

3.18.11. Níl Plean Leanúnachais Gnó glactha go fóill ag ELA. Is mórlaige inmheánach i 
nósanna imeachta ELA é gan Plean Leanúnachais Gnó seanbhunaithe agus cuimsitheach a 
bheith aige. 

3.18.12. D’fhormheas bord bainistíochta ELA cairt mhisin na Seirbhíse um 
Iniúchóireacht Inmheánach sa Choimisiún Eorpach chomh maith le creat rialaithe inmheánaigh 
ELA. Mar sin féin, ní raibh straitéis iomchuí bainistíochta agus rialaithe riosca glactha go fóill ag 
ELA. Anuas air sin, ní raibh cairt an oifigigh údarúcháin nó cairt na n-oifigeach údarúcháin trí 
fho-tharmligean, ná cairt an chuntasóra glactha aici ach an oiread. Is bearnaí iad sin atá ag cur 
bac ar chur chun feidhme chreat rialaithe inmheánaigh ELA. 

https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2022-02/management-board-16-2021.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2021-02/2020_Decision_No_26_Internal_Control_Framework.pdf
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Freagra ELA 
3.18.9. Mar gheall ar bhearta srianta phaindéim COVID, tar éis an tseachadta, cuireadh na 
sócmhainní inláimhsithe (cathaoireacha agus deasca) sna limistéir a ainmníodh le déanaí de 
réir an phlean suímh agus líon na foirne. Tá próiseas lipéadaithe na sócmhainní sin ar siúl faoi 
láthair, agus tá sé beartaithe na fardail a chríochnú go fisiciúil sa mhí amach romhainn. 

3.18.10 Aithníonn ELA gur gá an struchtúr iomchuí a bhunú go hinmheánach agus nósanna 
imeachta foirmiúla a thabhairt isteach bunaithe ar fhianaise dhíreach chun a áirithiú go 
gcuirfear treoracha bainistíochta i gcrích agus go ndéanfaidh gníomhaithe airgeadais a mhéid is 
gá chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí a bheadh ann mura mbainfí amach cuspóirí an 
eintitis. 

3.18.11 Mar gheall ar phaindéim COVID, bhí réiteach Leanúnachais Gnó teilea-oibrithe i 
bhfeidhm gach lá. Aithníonn ELA a thábhachtaí atá doiciméad cuimsitheach ina ndéantar cur 
síos ar an bPlean Leanúnachais Gnó (BCP), a bhfuil sé beartaithe é a thabhairt chun críche in 
2023. 

3.18.12 Tar éis iniúchadh Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, chuir ELA bailchríoch ar an bpróiseas 
measúnaithe riosca. Tá roinnt beartas agus nósanna imeachta i bhfeidhm ag ELA chun an Creat 
Rialaithe Inmheánaigh (ICF) a chur chun feidhme, agus oibríonn sé go leanúnach chun a ICF a 
neartú a thuilleadh agus pleananna maidir le glacadh na gcairteacha ábhartha. Aithníonn ELA a 
thábhachtaí atá sé ICF a chomhlánú chun feidhmíocht oibríochtúil agus airgeadais a chothú. 

. 
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3.19. An Ghníomhaireacht Leigheasra 
Eorpach (EMA) 

Réamhrá 

3.19.1. Bunaíodh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (“EMA”), atá lonnaithe in 
Amstardam, le Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle104. 
Feidhmíonn EMA trí líonra uile-Eorpach agus comhordaíonn sé na hacmhainní eolaíocha a 
chuireann na húdaráis náisiúnta ar fáil chun a áirithiú go ndéantar meastóireacht agus 
maoirseacht ar tháirgí leighis atá beartaithe d’úsáid ag an duine nó d’úsáid tréidliachta. Is é 
EMA atá tagtha mar chomharba ar an nGníomhaireacht Eorpach um Meastóireacht ar Tháirgí 
Íocshláinte, a bunaíodh le Rialachán (CEE) Uimh. 2309/93 ón gComhairle105. I bhFíor 3.19.1, 
tugtar na príomhfhigiúirí do EMA106. 

Fíor 3.19.1 – Príomhfhigiúirí do EMA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EMA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EMA. 

                                                             
104 Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le 

húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid 
tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach. 

105 Rialachán (CEE) Uimh. 2309/93 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta 
Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine 
agus le haghaidh úsáid tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um 
Meastóireacht ar Tháirgí Íocshláinte. 

106 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EMA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.ema.europa.eu. 

456

483

Buiséad (milliúin euro)*

834

878

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A31993R2309
http://www.ema.europa.eu/


 190 

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) 

 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.19.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EMA. 

3.19.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EMA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.19.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpach (“EMA”), atá comhdhéanta de 
na ráitis airgeadais107 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad 
EMA108 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
107 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

108 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.19.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EMA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EMA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Béim ar ábhar 

3.19.6. Tarraingímid aird ar nóta 3.1.3, nóta 4.8.1 agus nóta 4.8.2 de chuntais EMA, 
ina dtugtar foilsithe suntasacha i dtaca le hoibleagáidí a bhaineann le maoin. Mairfidh an 
léas ar an áitreabh a bhí ag EMA i Londain go dtí 2039 agus níl clásal scoir ann, ach is féidir 
an t-áitreabh a fholigean nó a shannadh faoi réir thoiliú an tiarna talún. I mí Iúil 2019, 
tháinig EMA ar chomhaontú lena thiarna talún, agus rinne sé an t-áitreabh a bhí aige a 
fholigean le fothionónta le héifeacht ón Iúil 2019, faoi choinníollacha atá i gcomhréir le 
téarmaí an cheannléasa. Mairfidh téarma an fholéasa go dtí go rachaidh léas EMA in éag i 
Meitheamh 2039. Ós rud é go leanann EMA de bheith ina pháirtí sa cheannléas, 
d’fhéadfadh sé go mbeadh sé faoi dhliteanas i leith na suime iomláine atá fós le híoc faoi 
oibleagáidí conarthacha an cheannléasa má mhainníonn an fothionónta a chuidsean 
oibleagáidí a chomhlíonadh. An 31 Nollaig 2021, is é €383 milliún a bhí sa cíos iomlán gan 
íoc, na muirir sheirbhíse ghaolmhara agus an t-árachas tiarna talún a bheidh le híoc ag 
EMA suas go dtí deireadh théarma an léasa. Tugaimid ar n-aire gur chuir EMA agus a 
bhord bainistíochta béim ar an bhfíoras gur gá an cheist seo a réiteach ar an leibhéal 
polaitiúil leis an gCoimisiún Eorpach agus le Parlaimint na hEorpa. Níl ár dtuairim 
coinníollach i dtaca leis an ábhar seo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

3.19.7. Is é ár dtuairim go bhfuil an t-ioncam is bun leis na cuntais don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 
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Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.19.8. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.19.9. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.19.10. D’aimsíomar roinnt easnamh nós imeachta in dhá nós imeachta earcaíochta 
faoi iniúchóireacht a bhaineann an bonn ó phrionsabail na trédhearcachta agus na córa 
comhionainne. 

(a) Ní raibh nasc soiléir sna fógraí folúntais idir na critéir roghnúcháin agus na 
céimeanna den nós imeachta (amhail réamhroghnú, trialacha scríofa agus trialacha 
ó bhéal). Níor leagadh síos iontu ach oiread cad é an líon pointí a bheadh ag teastáil 
ó iarrthóirí chun go gcuirfí ar phainéal iad, ná níor tugadh le fios cad é an líon 
iarrthóirí a bheadh le cur ar phainéal. 

(b) Bhí sé fógartha ag roinnt daoine ar an gcoiste roghnúcháin go raibh coinbhleacht 
leasa ann i ndáil le cuid de na hiarrthóirí. Mar sin féin, níor tugadh aon tuairisc sa 
tuarascáil mheastóireachta deiridh ar an gcaoi ar déileáladh leis na coinbhleachtaí 
leasa sin. 

(c) I gceann amháin den dá nós imeachta, shocraigh an coiste roghnúcháin gan 
meastóireacht a dhéanamh de réir gach ceann de na critéir roghnúcháin a foilsíodh 
agus ina ionad sin rinne sé meastóireacht ar na hiarrthóirí bunaithe ar aon chritéar 
breise amháin nach raibh sna fógraí folúntais. I gcás cuid de na critéir, ní raibh aon 
treoraíocht shoiléir ann faoin gcaoi le pointí a dhámhachtain. 

3.19.11. I nós imeachta soláthair do chreatchonradh lena ngabhann uastréimhse 
ceithre bliana, leag EMA síos an ceanglas maidir le hacmhainneacht airgeadais agus 
eacnamaíoch ag €11 milliún den láimhdeachas bliantúil: an t-uasleibhéal a cheadaítear le 
Pointe 19 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais toisc gurb é €22 milliún a bhí 
i luach measta an chonartha. Ní raibh i luach iarbhír an chonartha, áfach, ach leath an oiread a 
bhí sa mheastachán tosaigh. D’fhág rómheastachán EMA ar luach an chonartha go raibh an 
tairseach a d’úsáid sé beagnach a dhá oiread chomh hard leis an tairseach a cheadófaí sa 
Rialachán Airgeadais dá mba rud é go raibh meastachán EMA níos gaire don fhíorluach. Dá 
mbeadh tairseach níos ísle ann, d’fhéadfadh líon níos mó cuideachtaí tairiscintí a chur isteach. 
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Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.19.12. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2016/2017/2018 

Chuir an Pharlaimint agus an Chomhairle de chúram ar EMA tabhairt faoi 
chur chun feidhme an Rialacháin maidir le Cógas-aireachas (1027/2012) 
agus an Rialacháin maidir le Trialacha Cliniciúla (536/2014), rud a d’éiligh 
dhá mhórchóras TF uile-Eorpach a fhorbairt agus a chur chun feidhme. 
Ós rud é nach raibh na hacmhainní dílse inmheánacha a bhí riachtanach 
ag EMA, d’úsáid sé sainchomhairleoirí agus bhain sé an oiread sin úsáid 
astu go raibh sé ag brath go criticiúil ar shaineolas seachtrach. Ní raibh 
rialú leormhaith ann ar fhorbairt tionscadail ná ar chur chun feidhme na 
dtionscadal agus tháinig méadú mór ar mhoilleanna agus costais i gcás 
na dtionscadal. Ba cheart do EMA dlús a chur le cur chun feidhme na 
gníomhaíochta maolúcháin, ní hamháin chun na tionscadail TF atá ar siúl 
faoi láthair a thabhairt chun críche, ach freisin, chun ullmhú do 
thionscadail shuntasacha nua. 

Críochnaithe 

don Chógas-aireachas 

Idir lámha 

do Thrialacha Cliniciúla 

2016 
Leis an Rialachán Bunaidh, ní mór don Choimisiún Eorpach 
meastóireacht sheachtrach a dhéanamh ar EMA agus ar a chuid 
oibríochtaí gach deich mbliana. 

N/B 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019 

Nuair a bhíonn nós imeachta soláthair phoiblí á reáchtáil, ní mór do na 
húdaráis chonarthacha conarthaí a roinnt ina luchtóga i gcás inarb 
iomchuí, agus aird a thabhairt ar an ngá atá le hiomaíocht leathan a 
éascú. Caithfidh sonraíochtaí teicniúla a bheith leagtha amach ar shlí a 
thabharfaidh rochtain chothrom ar nósanna imeachta soláthair do 
thairgeoirí, agus ní fhéadfaidh siad a bheith amhlaidh go gcruthóidh siad 
bacainní gan údar ar iomaíocht oscailte. 

Críochnaithe 

2019 

Sheol EMA nós imeachta soláthair ina raibh dhá sheirbhís nach raibh 
gaolmhar le chéile sa luchtóg chéanna. D‘fhéadfadh sé gur chuir sé sin 
teorainn le líon na dtairgeoirí a mbeadh suim tairiscint a chur isteach do 
cheachtar ceann den tacar seirbhísí, rud a chuirfeadh isteach ar an 
iomaíocht chóir. Sa bhreis air sin, chuir EMA fad le ré an chonartha ó 
cheithre bliana go dtí sé bliana – ach ní raibh forais leordhóthanacha aige 
chun fadú den sórt sin a dhéanamh. 

N/B 

2019 

Shínigh EMA creatchonradh le trí chuideachta chun oibrithe sealadacha a 
sholáthar. Bhí fachtóir coinbhéartachta uilechuimsitheach den ráta in 
aghaidh na huaire a chuirfí i bhfeidhm maidir le luach saothair comhlán 
na n-oibrithe sealadacha in aghaidh na huaire i gcatagóirí foirne 
sonracha le cur san áireamh i ngné an phraghais de shonraíochtaí na 
tairisceana. Ní dhearna EMA aon mhiondealú a chur ar fáil dúinn ar an 
meastachán d’ollchostas foirne d’oibrithe eatramhacha i ngach catagóir 
foirne a iarradh. Mar thoradh air sin, ní raibh EMA i riocht meastóireacht 

Idir lámha 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

a dhéanamh féachaint an raibh corrlach brabúis nó ollbhrabús an 
tsoláthraí seirbhíse réasúnach i gcoibhneas le conarthaí comhchosúla. 

2019 

Dheonaigh EMA liúntas taistil breise don fhoireann as an aistriú ón 
áitreabh i Londain go dtí an t-áitreabh in Amstardam. Ríomhadh an méid 
bunaithe ar chostas ticéid den ghrád gnó seachas ticéad den ghrád 
barainne. Tagaimid ar an gconclúid gur beag smaoineamh a rinne EMA ar 
phrionsabal na barainneachta nuair a bhí méid an liúntais bhreise taistil 
á ríomh. 

Idir lámha 

2020 

Is le ríomhphost (arna sheoladh ag Ceannasaí an Stiúrthóra 
Feidhmiúcháin), agus leis sin amháin, a rinneadh na painéil roghnúcháin i 
nósanna imeachta earcaíochta a cheapadh, gan údarú foirmiúil a bheidh 
faighte ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin. 

Críochnaithe 

2020 

I gcreatchonradh le haghaidh seirbhísí lónadóireachta agus bialainne, 
leasaíodh praghsanna 2020 cé nach raibh sé sin ceadaithe de réir an 
chonartha. Thairis sin, i gcás íocaíocht faoi iniúchóireacht de €125 954 a 
rinneadh i mí an Mhárta 2020, ní raibh EMA in ann imréiteach a 
dhéanamh faoi an raibh an méid a bhí i sonrasc an chonraitheora ceart. 

Críochnaithe 
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Freagra EMA 
Is díol sásaimh don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (“an Ghníomhaireacht” nó “EMA”) 
tuairim dhearfach na Cúirte maidir le hiontaofacht chuntais 2021 agus maidir le dlíthiúlacht 
agus rialtacht na n-idirbheart is bonn leis na cuntais. 

3.19.6. Tháinig saincheist áitreabh Londan chun cinn mar gheall ar chinneadh aontaobhach na 
Ríochta Aontaithe an tAontas Eorpach a fhágáil. Cuireadh an t-ábhar san áireamh ar dtús i 
seasamh caibidlíochta an Aontais ach cuireadh deireadh leis ina dhiaidh sin. Mar thoradh air 
sin, agus cur chuige institiúideach an Aontais á leanúint aici, d’iarr an Ghníomhaireacht 
réiteach malartach agus rinne sí an t-áitreabh a fholigean i gcomhréir leis na teorainneacha 
arna leagan síos ag údarás buiséadach an Aontais. Tá imní ar an nGníomhaireacht agus ar a 
Bord Bainistíochta nach mór don Ghníomhaireacht, in ionad a hiarrachta iomláine a dhíriú ar a 
misean sláinte poiblí a chosaint agus a chur chun cinn, maoin tráchtála a bhainistiú i dtríú tír 
anois, agus a cuid acmhainní daonna agus airgeadais a atreorú óna freagrachtaí sláinte poiblí 
do shaoránaigh an Aontais. Beidh gá le fócas sin na Gníomhaireachta ar an ábhar seo agus, dá 
bhrí sin, ar institiúidí an Aontais, go ceann 17 mbliana eile, go dtí 2039. D’ainneoin bearta 
ráthaíochta caibidlithe, níl an réiteach foligin gan rioscaí, cuid acu a fhormhéadaítear le 
géarchéim COVID-19. Is gá, dá bhrí sin, an t-ábhar sin a bhainistiú ar an leibhéal polaitiúil ceart 
agus teacht ar réiteach fadtéarmach don Ghníomhaireacht. 

3.19.10. a) Tugann an Ghníomhaireacht an bharúil dá haire. Leagfar síos sna Treoirlínte maidir 
le Bainisteoirí Earcaíochta atá ar bun aici faoi láthair tairseacha (líon na n-iarrthóirí atá le cur ar 
an liosta ionadaithe) a bheidh le cur i bhfeidhm i ngach nós imeachta roghnúcháin. A luaithe a 
ghlacfar na Treoirlínte maidir leis an mBainisteoir Taithí, cuirfear na hiarrthóirí ar an eolas dá 
réir. Chomh maith leis sin, ar mhaithe le tuilleadh soiléireachta, déanfar tagairt shoiléir do 
Scálaí Rátála EMA i dtuarascáil deiridh gach nóis imeachta roghnúcháin. 
b) Bainistíodh na coinbhleachtaí leasa i gcomhréir le beartas na Gníomhaireachta. Tugann an 
Ghníomhaireacht an bhreathnóireacht dá haire agus cuirfidh sí an fhaisnéis sin san áireamh sa 
tuarascáil mheastóireachta chríochnaitheach. 
c) Ós rud é gurb ionann an fógra folúntais agus an creat dlíthiúil do gach nóis iméachta 
roghnúchán, tugann an Ghníomhaireacht an tuairim dá haire agus déanfaidh sí a dícheall a 
nósanna imeachta inmheánacha a oiriúnú. 
 
3.19.11. Bunaíodh an láimhdeachas íosta i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais ar bhonn 
luach an chonartha arna mheas ag an am sin. Aithníonn EMA go raibh luach deiridh an 
chonartha i bhfad níos ísle. Maidir leis an tairiscint seo, rinneadh formhór na gcuideachtaí a 
ghrúpáil i gcuibhreannais chun acmhainneacht a mhéadú chun an Córas Faisnéise Trialacha 
Cliniciúla (CTIS) casta a sholáthar, rud a d’fhág go raibh láimhdeachas i bhfad níos airde (ar an 
meán 50 uair níos airde) ná an láimhdeachas EUR 11 mhilliún a luaitear. Dá bhrí sin, measann 
EMA nach raibh aon tionchar diúltach aige sin ar an iomaíocht. Tugann an Ghníomhaireacht an 
bhreathnóireacht dá haire agus leanfaidh sí de mheasúnú cúramach a dhéanamh ar cheanglais 
íosta láimhdeachais agus riachtanais ghnó á gcur san áireamh. 
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3.20. Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí 
Eorpaigh (OIPE) 

Réamhrá 

3.20.1. Rinneadh Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”), atá lonnaithe i 
Lucsamburg, a chur ar bun le Rialachán (AE) 2017/1939109 chun cionta a dhéanann difear do 
leasanna airgeadais an Aontais a imscrúdú agus a ionchúiseamh. I láthair na huaire, tá 
22 Bhallstát de chuid an Aontais ina gcuid de OIPE. Ceapann gach ceann de na Ballstáit sin 
Ionchúisitheoir Eorpach chun feidhmiú in OIPE, agus is iad na hioncúisitheoirí sin a 
chomhdhéanann Coláiste OIPE – an comhlacht rialaithe. Is é an Príomh-Ionchúisitheoir 
Eorpach a dhéanann cathaoirleacht ar an gColáiste. Tá ar a laghad beirt Ionchúisitheoirí 
Tarmligthe Eorpacha ag gach Ballstát rannpháirteach a dhéanann imscrúduithe ina dtír 
dhúchais. Chuir OIPE tús le hoibríochtaí an 1 Meitheamh 2021 agus tá sé neamhspleách ó 
thaobh airgeadais de ón 24 Meitheamh 2021. I bhFíor 3.20.1, tugtar na príomhfhigiúirí do 
OIPE110. 

Fíor 3.20.1 – Príomhfhigiúirí do OIPE 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla OIPE do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
OIPE. 

                                                             
109 Rialachán (AE) 2017/1939 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú 

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh. 

110 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí OIPE ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eppo.europa.eu. 

27

Buiséad (milliúin euro)*

122

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex%3A32017R1939
http://www.eppo.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.20.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht OIPE. 

3.20.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht OIPE agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.20.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”), atá comhdhéanta de 
na ráitis airgeadais111 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad 
OIPE112 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
111 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

112 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) 

 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.20.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais OIPE don bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais OIPE amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar chríoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Béim ar ábhar 

3.20.6. Tarraingímid aird ar Nótaí 2.1, 2.2 agus 3.1 de chuntais chríochnaitheacha 
OIPE, ina bhfoilsítear go ndearnadh tromlach na sócmhainní sna cuntais a aistriú saor in 
aisce ón gCoimisiún go OIPE. Tarraingímid aird freisin ar Nóta 4.2, ina bhfoilsítear go 
bhfuair OIPE spás oifige saor in aisce ón mBallstát óstach. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.20.8. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.20.9. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) 

 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.20.10. In 2021, rinneadh 21 % d’íocaíochtaí OIPE go déanach. Sa bhreis air sin, bhí 
OIPE ag brath ar fhoireann eatramhach chun íocaíochtaí a phróiseáil, rud a théann i gcoinne 
rialacha airgeadais OIPE113. Léiríonn na heasnaimh sin freisin go bhfuil easpa acmhainní 
leithdháilte ar fheidhmeanna airgeadais agus soláthair, agus gur laige iad i mbainistiú 
acmhainní daonna OIPE. 

3.20.11. Níl comhaontú léasa sínithe fós ag OIPE leis an mBallstát óstach dá áitreamh 
faoi mar atá luaite in Airteagal 3.2 den Chomhaontú Ceanncheathrún. Ós rud é nach bhfuil 
comhaontú léasa i scríbhinn ann, níl an chinnteacht ná an chobhsaíocht ag OIPE agus a 
fhoireann atá ag teastáil chun a ndualgais a fheidhmiú. 

3.20.12. Níl nósanna imeachta inmheánacha cuimsitheacha leagtha síos go fóill ag OIPE 
maidir lena struchtúr eagrúcháin agus leis na rialuithe ex ante a bhaineann le gnéithe 
oibríochtúla agus airgeadais a chuid oibríochtaí. Ós rud é nach bhfuil nósanna imeachta 
foirmiúla ann, tá bac á chur ar threoracha bainistíochta a chur chun feidhme, agus d’fhéadfadh 
sé sin riosca a chothú maidir le cuspóirí OIPE a bhaint amach. 

3.20.13. Níl Plean Leanúnachais Gnó cuimsitheach glactha go fóill ag OIPE. Is mórlaige 
inmheánach i nósanna imeachta OIPE é gan Plean Leanúnachais Gnó seanbhunaithe agus 
cuimsitheach a bheith aige. 

3.20.14. I nós imeachta earcaíochta amháin, fuaireamar amach nach raibh aon 
fhianaise ann gur leag OIPE síos, sular scrúdaigh sé na hiarratais, cad é an líon íosta pointí a bhí 
le baint amach ag na hiarrthóirí chun iad a chur ar an ngearrliosta. Bhain sé sin an bhonn de 
phrionsabail na trédhearcachta na córa comhionainne. 

                                                             
113 Airteagal 41(1) de Chinneadh 002/2021 ó Choláiste OIPE. 

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-01/2021.002_Decision_EPPO_Financial_Rules-final.pdf


 202 

Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) 

 

Freagra OIPE 
3.20.10. Bhí 34 % de na híocaíochtaí déanacha 1 lá déanach agus bhí 75 % de na híocaíochtaí 
déanacha níos lú ná 5 lá déanach. Aithníonn OIPE, áfach, gur chóir feabhas a chur ar a chumas 
sonraisc a phróiseáil go tráthúil. Chun a róil ionchúisimh agus imscrúdaithe a thionscnamh a 
luaithe is féidir, ba ghá ann creat rialaithe OIPE a oiriúnú go dinimiciúil de réir mar a d’fhás 
gníomhaíochtaí agus de réir mar a cuireadh baill foirne ar fáil. Mar thoradh ar na srianta sin, 
glacadh le húsáid theoranta agus nochta go trédhearcach d’fhoireann eatramhach mar chuid 
den bhainistíocht rioscabhunaithe atá i bhfeidhm. I gcomhthéacs níos leithne na géarchéime 
sláinte, lean OIPE de bhaill foirne a earcú le linn 2021 chun a acmhainneachtaí oibríochtúla 
agus riaracháin a neartú. 
 
3.20.11. Tá sé lasmuigh de raon feidhme OIPE amlíne shonrach a fhorfheidhmiú don Bhallstát 
Óstach chun téarmaí an chomhaontaithe léasa a shainiú. Rinne OIPE dícheall cuí maidir le 
comhoibriú leis an mBallstát Óstach agus cur i gcuimhne dó i ndail leis an oibleagáid atá air ar 
an ábhar sin. Shínigh OIPE an Comhaontú Léasa i mí an Mhárta 2022 agus cuireadh é chuig an 
mBallstát Óstach lena shíniú. 

3.20.12. Ó fuair OIPE neamhspleáchas airgeadais ón gCoimisiún Eorpach (an 24 Meitheamh 
2021), lean sé de na caighdeáin fíorúcháin chéanna a chur i bhfeidhm agus é ag feidhmiú faoin 
gCoimisiún Eorpach.  Tugann OIPE dá aire an toradh agus deimhníonn sé go bhfuil a nósanna 
imeachta féin maidir leis an ábhar á dtabhairt chun críche aici. 

3.20.13. Cuireadh tús le Plean Leanúnachais Gnó (BCP) OIPE in 2021 agus ba chóir é a 
fhormheas le linn 2022. 

3.20.14. Tugann OIPE toradh CIE dá aire agus deimhníonn sé go bhfuil sé tiomanta do 
thrédhearcacht agus do chóir chomhionann na n-iarrthóirí go léir. 
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An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF) 

 

3.21. An Fhondúireacht Eorpach 
Oiliúna (ETF) 

Réamhrá 

3.21.1. Bunaíodh an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (“ETF”), atá lonnaithe in Torino, le 
Rialachán (CEE) Uimh. 1360/90 ón gComhairle114 (arna athmhúnlú le Rialachán (CE) 
Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle115). Is é cúram ETF ná tacú le 
hathchóiriú na gairmoiliúna i dtíortha comhpháirtíochta an Aontais Eorpaigh. Chun é sin a 
dhéanamh, cuidíonn sé leis an gCoimisiún Eorpach chun cláir éagsúla ghairmoiliúna a chur 
chun feidhme. I bhFíor 3.21.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ETF116. 

Fíor 3.21.1 – Príomhfhigiúirí do ETF 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ETF do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag ETF. 

                                                             
114 Rialachán (CEE) Uimh. 1360/90 ón gComhairle lena mbunaítear Fondúireacht Eorpach 

Oiliúna. 

115 Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 lena mbunaítear Foras Eorpach Oiliúna (athmhúnlú). 

116 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ETF ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.etf.europa.eu. 

21

21

Buiséad (milliúin euro)*

124

130

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32008R1339
http://www.etf.europa.eu/
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An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF) 

 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.21.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ETF. 

3.21.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ETF agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.21.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Fondúireachta Eorpaí Oiliúna (“ETF”), atá comhdhéanta de na ráitis 
airgeadais117 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad ETF118 
don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
117 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

118 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF) 

 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.21.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ETF don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ETF amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.21.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.21.8. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF) 

 

Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

I nós imeachta soláthair phoiblí le haghaidh seirbhísí gníomhaireachta 
sealadacha, chuir ETF critéir dhámhachtana i bhfeidhm ar ghnéithe 
praghsanna neamhiomaíocha den chuid is mó a bhí iontu. Ba cheart do 
ETF critéir dhámhachtana a úsáid a dhíríonn ar ghnéithe praghsanna 
iomaíocha. 

Gan réiteach 

(go dtí go rachaidh an conradh in éag in 2023) 

2020 

Níor chomhlíon ETF Prionsabal rialaithe inmheánaigh 12 dá chreat 
rialaithe inmheánaigh féin, faoina gcaithfidh ETF aon chlaonadh ó na 
rialacha agus na nósanna imeachta a thaifeadadh ina chlár eisceachtaí. 
Inár n-iniúchadh, shainaithníomar roinnt cásanna de chlaonadh ó 
nósanna imeachta seanbhunaithe ar cheart iad a bheith taifeadta sa 
chlár eisceachtaí. 

Críochnaithe 
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An Fhondúireacht Eorpach Oiliúna (ETF) 

 

Freagra ETF 
Thug an Fhondúireacht tuarascáil na Cúirte dá haire. 
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An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) 

 

3.22. An Ghníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair 
(EU-OSHA) 

Réamhrá 

3.22.1. Cruthaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an 
Obair (“EU-OSHA”), atá lonnaithe in Bilbao, le Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 ón gComhairle119, 
arna aisghairm agus arna ionadú le Rialachán (AE) 2019/126 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Eanáir 2019120. I measc na gcúraimí atá ar EU-OSHA, tá faisnéis maidir le 
tosaíochtaí náisiúnta agus tosaíochtaí an Aontais i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag 
an obair a bhailiú agus a chraobhscaoileadh, agus tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí 
náisiúnta agus d’eagraíochtaí an Aontais a bhfuil baint acu le beartais a dhéanamh agus a chur 
chun feidhme sa réimse sin. I bhFíor 3.22.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EU-OSHA121. 

Fíor 3.22.1 – Príomhfhigiúirí do EU-OSHA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EU-OSHA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar 
ag EU-OSHA. 

                                                             
119 Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um 

Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair. 

120 Rialachán (AE) Uimh. 2019/126 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um 
Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA). 

121 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EU-OSHA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.osha.europa.eu. 

20

22

Buiséad (milliúin euro)*

63

64

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:31994R2062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0126
http://www.osha.europa.eu/
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An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) 

 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.22.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EU-OSHA. 

3.22.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EU-OSHA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.22.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair 
(EU-OSHA), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais122 agus de na 
tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad EU-OSHA123 don bhliain 
airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
122 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

123 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) 

 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.22.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EU-OSHA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EU-OSHA 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.22.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.22.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.22.9. In aon nós imeachta soláthair oscailte amháin a bhí deighilte ina luchtóga, 
thugamar faoi deara nár shínigh comhaltaí an choiste meastóireachta an dearbhú á rá nach 
raibh coinbhleachtaí leasa ann go dtí go raibh an conradh dáfa. Is laige é sin sa nós imeachta 
soláthair agus tá sé contrártha do na ceanglais atá in Airteagail 61 agus 150 den Rialachán 
Airgeadais. 
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An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) 

 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.22.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) 

 

Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Bhí leibhéal na leithreasuithe geallta a tugadh ar aghaidh go dtí 2019 ard 
i gcás Theideal II agus Theideal III. Ba cheart do EU-OSHA anailís a 
dhéanamh ar na cúiseanna atá leis an iomarca leithreasuithe a thabhairt 
ar aghaidh agus ba cheart dó feabhas dá réir a chur ar phleanáil an 
bhuiséid. 

Críochnaithe 

2019 

I bhfianaise an méid leithreasuithe a tugadh ar aghaidh, tugann sé sin le 
tuiscint go bhfuil rómheastachán á dhéanamh ar riachtanais 
bhuiséadacha, agus tá sé sin contrártha do phrionsabal buiséadach na 
bliantúlachta. 

Críochnaithe 
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An Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) 

 

Freagra EU-OSHA 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
 

 



 214 

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound) 

 

3.23. An Foras Eorpach chun Dálaí 
Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú 
(Eurofound) 

Réamhrá 

3.23.1. Bunaíodh an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú 
(“Eurofound”), atá lonnaithe in mBaile Átha Cliath, le Rialachán (CEE) Uimh. 1365/75 ón 
gComhairle124, arna aisghairme agus arna ionadú le Rialachán (AE) 2019/127 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle125. Is é cúram Eurofound ná rannchuidiú le dálaí maireachtála agus 
oibre níos fearr san Aontas a phleanáil agus a bhunú trí eolas atá ábhartha don ábhar sin a 
mhéadú agus a chraobhscaoileadh. I bhFíor 3.23.1, tugtar na príomhfhigiúirí do Eurofound126. 

Fíor 3.23.1 – Príomhfhigiúirí do Eurofound 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla Eurofound do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar 
ag Eurofound. 

                                                             
124 Rialachán (CEE) Uimh. 1365/75 maidir le cur ar bun Foras Eorpach chun dálaí maireachtála 

agus oibre a fheabhsú. 

125 Rialachán (AE) Uimh. 2019/127 lena mbunaítear an Foras Eorpach chun dálaí maireachtála 
agus oibre a fheabhsú (Eurofound). 

126 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí Eurofound ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eurofound.europa.eu. 

27

27

Buiséad (milliúin euro)*

95

96

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:31975R1365
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/ALL/?uri=CELEX:32019R0127
http://www.eurofound.europa.eu/
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An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound) 

 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.23.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht Eurofound. 

3.23.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht Eurofound agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.23.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Fhorais Eorpaigh chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú 
(“Eurofound”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais127 agus de na 
tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad Eurofound128 don bhliain 
airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
127 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

128 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound) 

 

Beachtas na gcuntas 

 Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.23.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais Eurofound don bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais Eurofound 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar chríoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.23.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.23.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound) 

 

Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.23.9. Inár dtuarascáil iniúchóireachta do bhliain airgeadais 2019129, thángamar ar an 
gconclúid go raibh nós imeachta soláthair do leictreachas neamhrialta. Mar thoradh air sin, tá 
gach íocaíocht a rinneadh ina dhiaidh sin i dtaca leis an gconradh sin neamhrialta. In 2021, is é 
€30 689 a bhí sa mhéid íocaíochtaí a bhain leis sin. Chuaigh an conradh bunúsach in éag i 
Meitheamh 2021. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.23.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 

                                                             
129 Mír 17 de Thuarascáil bhliantúil maidir le cuntais bhliantúla Eurofound do bhliain airgeadais 

2019 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/EUROFOUND_2019/EUROFOUND_2019_EN.pdf
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An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound) 

 

Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019 
Bhí an próiseas soláthair le haghaidh conradh soláthair leictreachais 
neamhrialta. Mar thoradh air sin, bhí gach íocaíocht ina dhiaidh sin agus 
a bhain leis an gconradh sin neamhrialta. 

Idir lámha 

2019 Bhí nós imeachta soláthair chun saoráidí sláintíochta a athchóiriú 
neamhrialta. N/B 

2020 

Tá beartas i bhfeidhm ag Eurofound ina sainítear a fheidhmeanna íogaire 
agus na rialuithe maolaitheacha a ghabhann leis sin, ach níor tugadh 
fardal na bpost íogair cothrom le dáta ó 2012 i leith, agus ní léiríonn sé a 
thuilleadh eagar inmheánach Eurofound faoi mar atá sé faoi láthair. I 
ndiaidh ár n-iniúchta, chuir Eurofound beartas nua maidir le poist íogaire 
chun feidhme an 23 Meitheamh 2021. 

Críochnaithe 
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An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound) 

 

Freagra Eurofound 
3.23.9. Glacadh le toradh 2019 cheana féin, agus tháinig deireadh leis an gconradh i mí an 
Mheithimh 2021. Bhí na híocaíochtaí gaolmhara in 2021 ina n-iarmhairt dhíreach ar an nós 
imeachta tairisceana bunaidh. Rinneadh na nósanna imeachta inmheánacha maidir le soláthar 
a choigeartú dá réir sin. Rinneadh na híocaíochtaí deiridh ó Eanáir go Meitheamh 2021 a 
fhorghníomhú de réir ár n-oibleagáide dlíthiúla. 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) 

 

3.24. Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chomhar Ceartais 
Choiriúil (Eurojust) 

Réamhrá 

3.24.1. Rinneadh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil 
(“Eurojust”), atá lonnaithe sa Háig, a chur ar bun le Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle130. Is é misean Eurojust ná tacú leis an gcomhrac i gcoinne na 
coireachta eagraithe tromchúisí trí fheabhas a chur ar chomhordú imscrúduithe agus 
ionchúiseamh ar bhonn trasteorann. I bhFíor 3.24.1, tugtar na príomhfhigiúirí do Eurojust131. 

Fíor 3.24.1 – Príomhfhigiúirí do Eurojust 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla Eurojust do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
Eurojust. 

                                                             
130 Rialachán (AE) 2018/1727 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar 

Ceartais Choiriúil. 

131 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí Eurojust ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eurojust.europa.eu. 

51

57

Buiséad (milliúin euro)*

242

254

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1727
http://www.eurojust.europa.eu/
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) 

 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.24.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht Eurojust. 

3.24.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht Eurojust agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.24.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil 
(“Eurojust”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais132 agus de na 
tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad Eurojust133 don bhliain airgeadais 
dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
132 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

133 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) 

 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.24.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais Eurojust don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais Eurojust 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.24.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.24.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) 

 

Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.24.9. Inár dtuarascáil iniúchóireachta do bhliain airgeadais 2020134, thángamar ar an 
gconclúid go raibh nós imeachta soláthair le haghaidh léasú feithiclí neamhrialta. Mar thoradh 
air sin, tá gach íocaíocht a rinneadh ina dhiaidh sin agus a bhí bunaithe ar an gcreatchonradh 
sin neamhrialta. In 2021, is é €34 022 a bhí sa mhéid íocaíochtaí a bhain leis sin. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.24.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 

                                                             
134 Mír 3.27.9 de Thuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaireachtaí an Aontais do bhliain 

airgeadais 2020 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EN.pdf
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Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) 

 

Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Shínigh Eurojust creatchonradh le cuideachta aonair chun feithiclí a fháil 
ar léas. Ós rud é gur minic le luaineachtaí ar phraghsanna tarlú sa 
mhargadh do léasú feithiclí, bhí ag Eurojust an nós imeachta soláthair a 
athoscailt nuair a bhí feithicil ag teastáil. 

Idir lámha 

2020 

Shínigh Eurojust conradh sonrach ina raibh an praghsáil ag imeacht ó na 
liostaí praghsanna a bhí ceangailte leis an gcreatchonradh bunaidh. 
D’fhormheas Eurojust an sonrasc agus rinne sé an íocaíocht leis an 
gconraitheoir gan an neamhréireacht sa ráta praghsála in aghaidh na 
huaire a thabhairt faoi deara. Tugann sé sin le tuiscint go bhfuil laigí i 
rialuithe inmheánacha Eurojust. 

N/B 
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Freagra Eurojust 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
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3.25. Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA) 

Réamhrá 

3.25.1. Bunaíodh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (“FRA”), 
atá lonnaithe i Vín, le Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle135. Soláthraíonn FRA 
cúnamh agus saineolas do na húdaráis san Aontas Eorpach agus sna Ballstáit ó thaobh chur 
chun feidhme dhlí an Aontais a bhaineann le cearta bunúsacha. I bhFíor 3.25.1, tugtar na 
príomhfhigiúirí do FRA136. 

Fíor 3.25.1 – Príomhfhigiúirí do FRA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla FRA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
FRA. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.25.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht FRA. 

                                                             
135 Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht an Aontais 

Eorpaigh um Chearta Bunúsacha. 

136 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí FRA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.fra.europa.eu. 

30

33

Buiséad (milliúin euro)*

105

101

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0168
http://www.fra.europa.eu/
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3.25.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht FRA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.25.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (“FRA”), 
atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais137 agus de na tuarascálacha ar chur 
chun feidhme bhuiséad FRA138 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 
2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.25.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais FRA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais FRA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 

                                                             
137 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

138 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.25.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.25.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le bainistiú buiséadach 

3.25.9. Fuaireamar amach go ndearna FRA os cionn €7 milliún (27 %) de leithreasuithe 
faoi chomhair gealltanas 2021 a thabhairt anonn go dtí 2022. Den mhéid sin, bhain €6.7 milliún 
(96 %) le gníomhaíochtaí oibríochtúla. Tá rátaí arda de thabhairt anonn, a tharlaíonn arís is arís 
eile, contrártha do phrionsabal buiséadach na bliantúlachta agus tugann sé le tuiscint go bhfuil 
fadhbanna struchtúracha ann ó thaobh chur chun feidhme an bhuiséid. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.25.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Tugadh anonn leibhéal ard de leithreasuithe geallta i gcás caiteachas 
oibriúcháin agus níor tugadh bonn cirt ach do chuid acu. Ba cheart do 
FRA feabhas a chur ar a phleanáil buiséid agus ar a thimthriallta don chur 
chun feidhme. 

Idir lámha 
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Freagra FRA 
3.25.9. Léiríonn leibhéal de mhéideanna a thugtar anonn cineál phríomhghnó na 
Gníomhaireachta den chuid is mó, lena n-áirítear gníomhaíochtaí a mhaireann roinnt míonna, 
a d’fhéadfadh a bheith ag dul thar dheireadh bliana. Chun feabhas a chur ar a pleanáil buiséid 
agus ar a timthriallta cur chun feidhme, tá uirlis faireacháin bunaithe ag an nGníomhaireacht 
maidir le méideanna beartaithe atá le tabhairt anonn ó bhliain go bliain. 

Creideann an Ghníomhaireacht go dtomhaistear cur chun feidhme maith buiséid de réir an 
ráta táirgeachta (os cionn 99.5 %) agus, dá bhrí sin, de réir leibhéal íseal na leithreasuithe a 
cuireadh ar ceal. 
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Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi 
Cheannteideal 3 de CAI – Acmhainní 

Nádúrtha agus an Comhshaol 
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3.26. An Ghníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil (EEA) 

Réamhrá 

3.26.1. Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil (“EEA”), atá lonnaithe i 
gCóbanhávan, le Rialachán (CEE) Uimh. 1210/90 ón gComhairle139, arna aisghairm agus arna 
ionadú le Rialachán (CE) Uimh. 401/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle140. Tá 
EEA freagrach as gréasán breathnóireachta chun faisnéis iontaofa ar staid an chomhshaoil a 
sholáthar don Choimisiún, don Pharlaimint, do na Ballstáit agus, níos ginearálta, don phobal. I 
bhFíor 3.26.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EEA141. 

Fíor 3.26.1 – Príomhfhigiúirí do EEA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EEA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag EEA. 

                                                             
139 Rialachán (CEE) Uimh. 1210/90 maidir le bunú na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil agus 

an Ghréasáin Eorpaigh um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol. 

140 Rialachán (CE) Uimh. 401/2009 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil agus 
maidir leis an nGréasán Eorpach um Fhaisnéis agus um Fhaire ar an gComhshaol. 

141 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EEA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eea.europa.eu. 

97

92

Buiséad (milliúin euro)*

213

230

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A31990R1210
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0401
http://www.eea.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.26.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EEA. 

3.26.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EEA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.26.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil (EEA), atá comhdhéanta de na 
ráitis airgeadais142 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad 
EEA143 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
142 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

143 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.26.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EEA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EEA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.26.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.26.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.26.9. Leasaigh EEA creatchonradh seirbhíse chun seirbhísí deisiúcháin agus cothabhála 
foirgneamh a sholáthar tríd an mbuiséad uasta tosaigh a dhúbailt ó €500 000 go €1 000 000. 
Ba é an bonn cirt dlíthiúil a úsáideadh ná an maolú is infheidhme maidir le nósanna imeachta 
idirbheartaithe gan foilsiú roimh ré, mar a leagtar síos i míreanna 11.1(e) agus 11.4 
d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais. Níor comhlíonadh coinníollacha 
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carnacha mhíreanna 11.1(e) agus 11.4. I gcásanna den sórt sin, is féidir conarthaí a mhodhnú 
faoi Airteagal 172(3) den Rialachán Airgeadais gan nós imeachta soláthair nua a thionscnamh, 
faoi choinníollacha áirithe, ach i bhformhór na gcásanna bíonn teorainn ar luach an 
mhodhnaithe. Níor comhlíonadh na coinníollacha sin don mhodhnú ar an gconradh atá i gceist. 
Dá bhrí sin, bhí an leasú neamhrialta. In 2021, áfach, ní raibh aon íocaíochtaí gaolmhara ann. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.26.10. Rinneamar iniúchóireacht ar chreatchonradh chun seirbhísí ceaintín agus 
lónadóireachta a sholáthar in áitreabh EEA. Fuaireamar go ndearnadh an conradh tosaigh a 
fhadú ar dhá ócáid ar leith: fadú ocht mí i bhFeabhra 2021, agus fadú sé mhí sa bhreis air sin i 
mí na Nollag 2021, rud a mhéadaigh ré iomlán an chonartha ó 48 mí go dtí 62 mhí. Éilíonn 
caighdeáin rialaithe inmheánaigh EEA go bhfuil gach claonadh ó na beartais agus nósanna 
imeachta atá leagtha síos le doiciméadú, le réasúnú agus le formheas. Maidir leis an gcéad 
fhadú dá dtagraítear anseo thuas, ní dhearna EEA aon nóta eisceachta a chomhdú. Maidir leis 
an dara fadú, dhréachtaigh EEA nóta den sórt sin d’fhonn é a chomhdú, ach ní raibh sé 
comhdaithe aige i gclár lárnach na n-eisceachtaí nuair a rinneadh iniúchadh na Cúirte Iniúchóirí 
i mí Feabhra 2022. 

3.26.11. I gconradh seirbhíse chun seirbhísí tacaíochta an Chórais Faisnéise Geografaí a 
sholáthar, d’úsáid EEA leasú ar chonradh feidhmiú na seirbhísí a fhadú mí eile, ón 
28 Feabhra 2021 go dtí an 31 Márta 2021. Níor tháinig an leasú i bhfeidhm, áfach, go dtí an 
22 Márta 2021 nuair a shínigh an dá pháirtí chonarthacha é, rud a d’fhág go bunúsach go raibh 
tréimhse 22 lá de sholáthar seirbhíse ann agus nach raibh aon chonradh ag freagairt dó sin. Cé 
go raibh sé sin tugtha faoi deara ag EEA, mar a léiríodh le héifeacht chúlghabhálach an 
leasaithe (ón 28 Feabhra 2021), ní dhearnadh nóta eisceachta a chomhdú. 

3.26.12. Rinneamar iniúchóireacht ar íocaíochtaí a rinneadh faoi chreatchonradh chun 
seirbhísí TF a sholáthar. Faoin gconradh sin, bhí EEA in ann seirbhísí coimhdeacha neamh-
lárnacha a ordú faoi phacáiste oibre ar leith. Bhí praghas na seirbhísí coimhdeacha sin ag brath 
ar rátaí laethúla na bpróifílí éagsúla comhairliúcháin, agus ar cibé acu a ndearnadh na seirbhísí 
ar an láthair nó lasmuigh de. Bhí suim de €25 000 le haghaidh seirbhísí comhairliúcháin 
choimhdeacha den sórt sin ag gabháil leis an idirbheart faoi iniúchóireacht. Fuaireamar amach 
gur íoc EEA an méid sin gan a fhíorú ar dtús cad iad na próifílí agus rátaí laethúla go díreach a 
chuir an conraitheoir i bhfeidhm dáiríre nuair a bhí na seirbhísí á seachadadh agus á 
sonrascadh. 
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Freagra EEA 
Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.26.9. Deimhníonn an Ghníomhaireacht go bhfuil nós imeachta idirbheartaíochta curtha i 
gcrích aige de bhun Airteagal 164.1(d) den Rialachán Airgeadais agus de bhun phointe 11.1(e) 
d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis, eadhon nós imeachta idirbheartaithe gan fógra conartha a 
fhoilsiú Tagairt Uimh. EEA/ADS/21/003 mar a bhí léirithe leis an gcuireadh chun tairisceana atá 
cláraithe i gCóras Plean Bainistíochta na Gníomhaireachta agus ina Chóras Bainistíochta 
Doiciméad araon. Agus an méid sin á dhéanamh aici, chuaigh an Ghníomhaireacht i gcomhairle 
go críochnúil leis an treoir ghinearálta ó Dheasc Chabhrach Lársheirbhísí Airgeadais DG BUDG 
lena bhforáiltear do phróiseas soláthair céim ar chéim as a dtiocfaidh leasú ar an gconradh atá 
ann cheana féin. 

Shínigh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach an cinneadh dámhachtana don nós imeachta 
idirbheartaithe seo ar an 19.10.2021, ach foilsíodh fógra dámhachtana conartha ina léirítear 
buiséad iomlán nua an chreatchonartha ar TED ar an 21.12.2021. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.26.10. Bhí sé beartaithe ag an nGníomhaireacht ar dtús glao ar thairiscintí a sheoladh chun 
creatchonradh seirbhíse nua a bhronnadh chun seirbhísí ceaintín agus lónadóireachta a 
sholáthar sa ráithe dheireanach de 2020. Mar sin féin, chuir paindéim COVID, atá ag síorathrú, 
bac ar phleanáil na Gníomhaireachta agus cuireadh iallach air roghanna malartacha a lorg chun 
leanúnachas gnó a áirithiú, mar gheall ar an ról tábhachtach atá ag an gceaintín ó thaobh 
comhtháthú sóisialta agus folláine do bhaill foirne le linn géarchéime. 

Aithníonn an Ghníomhaireacht nach ndearnadh an tríú leasú ar an gcreatchonradh as a dtáinig 
an chéad síneadh ar a thréimhse a fhorlíonadh le nóta eisceachta. Cuireadh an nóta eisceachta 
don dara síneadh i gceangal mar dhoiciméad tacaíochta i sreabhadh oibre sínithe ARES chun an 
ceathrú leasú ar an gcreatchonradh a shíniú, ach níor áiríodh é i gclár lárnach na n-eisceachtaí. 

3.26.11. Deimhníonn an Ghníomhaireacht na fíorais a bhunaigh CIE ina dtorthaí agus ina 
mbarúil. Cé go ndearna ionadaithe na Gníomhaireachta plé ar shíneadh an chonartha 
shonraigh leis an soláthraí go luath i mí Feabhra, agus comhaontaíodh é sin, cuireadh moill ar 
eisiúint agus ar shíniú an leasaithe mar gheall ar dhearmad. 

Neartóidh an Ghníomhaireacht a rialuithe agus a nósanna imeachta, ar an gcéad dul síos chun 
an baol a laghdú go gcuirfí moill ar shíneadh conarthaí, agus ar an dara dul síos chun a áirithiú 
go gcomhdófar nótaí eisceachta i gcásanna ina dtarlaíonn sáruithe neamhdheonacha ar an 
Rialachán Airgeadais. 
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3.26.12. Tugann an Ghníomhaireacht anailís CIE dá aire. Tháinig an meastachán buiséid ar an 
tasc comhairliúcháin seo ó aighneas idir an bainisteoir tionscadail agus an soláthraí seirbhíse. 
Measadh meastachán de 35 daonlá, bunaithe ar ráta comhairliúcháin Shinsearach (P2), arbh 
ionann é agus EUR 25 000, a bheith réasúnach i mbreithiúnas gairmiúil is fearr an bhainisteora 
tionscadail. Bhí an tairiscint a cuireadh ar fáil mar fhreagra ar an iarraidh ar sheirbhísí ag teacht 
go hiomlán leis an méid a pléadh agus a comhaontaíodh agus, dá bhrí sin, glacadh léi mar 
chnapshuim. Níor iarradh an soláthar de bhileoga ama don chomhpháirt sin. 

Tugann an Ghníomhaireacht ábhair imní CIE dá aire agus deimhníonn sé go bhfuil bearta 
déanta aige chun aghaidh a thabhairt orthu le haghaidh orduithe amach anseo. 
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3.27. An Ghníomhaireacht Eorpach um 
Rialú ar Iascach (EFCA) 

Réamhrá 

3.27.1. Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach (“EFCA”), atá 
lonnaithe in Vigo, le Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle144, arna aisghairm agus 
arna ionadú le Rialachán (AE) Uimh. 2019/473 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle145. 
Is é an príomhchúram atá ar EFCA ná comhordú oibríochtúil a eagrú le haghaidh 
gníomhaíochtaí rialaithe agus cigireachta iascaigh ag na Ballstáit chun cur i bhfeidhm 
éifeachtach agus aonfhoirmeach rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú. I bhFíor 3.27.1, 
tugtar na príomhfhigiúirí do EFCA 146. 

Fíor 3.27.1 – Príomhfhigiúirí do EFCA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EFCA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EFCA. 

Rinneadh buiséad EFCA a threisiú in 2021 i bhfianaise na ngníomhaíochtaí breise a bhí sannta 
do EFCA faoi chuimsiú an Comhaontaithe Trádála agus Comhair leis an Ríocht Aontaithe. 

                                                             
144 Rialachán (CE) Uimh. 768/2005 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht 

Chomhphobail um Rialú ar Iascach. 

145 Rialachán (AE) 2019/473 maidir leis an nGníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach. 

146 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EFCA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.efca.europa.eu. 

20

25

Buiséad (milliúin euro)*

81

80

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32005R0768
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0473
http://www.efca.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.27.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EFCA. 

3.27.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EFCA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.27.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Eorpaí um Rialú ar Iascach (“EFCA”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais147 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad EFCA148 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
147 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

148 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.27.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EFCA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EFCA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.27.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 
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Freagra EFCA 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
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Bainistiú Teorainneacha 
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3.28. An Oifig Eorpach Tacaíochta do 
Chúrsaí Tearmainn (EASO) 

Réamhrá 

3.28.1. Bhí an Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn (“EASO”) lonnaithe i 
Vaileite. Bunaíodh é le Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle149 chun comhar praiticiúil maidir le cúrsaí tearmainn a fheabhsú agus chun cabhrú 
leis na Ballstáit a n-oibleagáidí Eorpacha agus idirnáisiúnta a chomhlíonadh ó thaobh cosaint a 
thabhairt do dhaoine atá i ngátar. Bhí oifigí réigiúnacha aige san Iodáil agus sa Ghréig agus, ó 
2018, sa Chipir. In 2022, tháinig Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (“EUAA”) 
ina ionad150, agus ghlac an Ghníomhaireacht nua sin freagrachtaí agus gealltanais dhlíthiúla 
EASO chuici féin, chomh maith le roinnt cúraimí nua a bhaineann leis an gComhchóras Eorpach 
Tearmainn. I bhFíor 3.28.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EASO151. 

Fíor 3.28.1 – Príomhfhigiúirí do EASO 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EASO do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EASO. 

                                                             
149 Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí 

Tearmainn. 

150 Rialachán (AE) 2021/2303 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann. 

151 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EASO ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.easo.europa.eu. 

149

177

Buiséad (milliúin euro)*

380

423

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex%3A32010R0439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021R2303
http://www.easo.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.28.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EASO. 

3.28.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EASO agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.28.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na hOifige Eorpaí Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn (“EASO”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais152 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad EASO153 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
152 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

153 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.28.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EASO don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EASO amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Béim ar ábhar 

3.28.6. Tarraingímid aird ar Nóta 3.7.1 de chuntais chríochnaitheacha EASO, ina 
bhfoilsítear go bhféadfadh an easpa acmhainní daonna in 2022 teorainn a chur lena 
chumas cuid de na cúraimí atá i sainordú nua EUAA a chomhlíonadh; agus tarraingímid 
aird ar Nóta 3.7.2, ina bhfoilsítear nach féidir na héifeachtaí airgeadais atá ag cogadh 
foghach na Rúise in aghaidh na hÚcráine a mheas go hiontaofa. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.28.8. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.28.9. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.28.10. Inár dtuarascáil le haghaidh blianta airgeadais 2017154 agus 2020155, 
thángamar ar an gconclúid go raibh na nósanna imeachta soláthair d’áitribh ar cíos in Lesbos 
agus sa Róimh neamhrialta. Mar thoradh air sin, tá gach íocaíocht a rinneadh ina dhiaidh sin i 
dtaca leis na nósanna imeachta sin neamhrialta. In 2021, is é €362 204 a bhí sa mhéid 
íocaíochtaí a bhain leis sin. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.28.11. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 

                                                             
154 Mír 3.20.23 den Tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaireachtaí an Aontais do bhliain 

airgeadais 2017 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. 

155 Mír 3.20.12 den Tuarascáil bhliantúil maidir le gníomhaireachtaí an Aontais do bhliain 
airgeadais 2020 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.434.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A434%3AFULL
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2020/AGENCIES_2020_EN.pdf
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2017 Níor bhain EASO amach an sprioc maidir le hearcú foirne de réir mar a 
bhí leagtha síos ina phlean bunaíochta. Críochnaithe 

2017 Bhí an faireachán conartha ar chomhlíonadh rialacha náisiúnta maidir le 
hoibrithe eatramhacha lag. Críochnaithe 

2017 

In 2017, fuaireamar go raibh na nósanna imeachta a bhí ag EASO chun 
faireachán a dhéanamh ar chaiteachas a bhaineann le taisteal lag. Go 
háirithe, ba mhinic nach raibh doiciméid tacaíochta ag teastáil. Tá 
fiosrúchán inmheánach ar an gceist seo á dhéanamh ag EASO. 

Críochnaithe 

2017 Bhí laigí suntasacha i réimsí an mheasúnaithe riachtanas agus na 
leasuithe ar chonarthaí. Críochnaithe 

2017 

Ina tuarascálacha iniúchóireachta do bhliain airgeadais 2017, tháinig 
Cúirt Iniúchóirí na hEorpa ar an gconclúid go raibh na nósanna imeachta 
soláthair d’áitreabh ar cíos EASO in Lesbos neamhrialta. Mar thoradh air 
sin, bhí gach íocaíocht ina dhiaidh sin agus a bhain leis na conarthaí sin 
neamhrialta. 

Idir lámha 



 248 

An Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn (EASO) 

 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Rinneadh conarthaí le cuideachtaí TF a dhréachtú ar shlí a thabharfadh le 
tuiscint go ndéanfaí oibrithe gníomhaireachta sealadacha a shannadh 
(“mise à disposition”) seachas seirbhísí nó táirgí TF atá sainithe go soiléir 
a bheith i gceist. Sháródh sé sin Rialacháin Foirne an Aontais agus 
rialacha sóisialta agus fostaíochta an Aontais. Ba cheart do EASO a 
áirithiú go ndéantar conarthaí a dhréachtú ar shí a d'fhágfadh nach 
mbeadh aon mhearbhall ann idir seirbhísí TF agus oibrithe eatramhacha 
a sholáthar. 

Críochnaithe 

2018 Ba cheart do EASO rialuithe airgeadais éifeachtacha ex post a leagan síos. Idir lámha 

2018 
Bhí an próiseas soláthar le haghaidh oibrithe eatramhacha san Iodáil 
neamhrialta. Mar thoradh air sin, bhí gach íocaíocht ina dhiaidh sin agus 
a bhain leis an gconradh sin neamhrialta. 

Críochnaithe 

2019 

Ní raibh rian iniúchóireachta daingean (mar a leagtar amach in Airteagal 
36(3) den Rialachán Airgeadais) in úsáid go córasach i nósanna imeachta 
maidir le saineolaithe seachtracha a roghnú agus fhostú ar conradh. Mar 
thoradh air sin, bhí gach íocaíocht ina dhiaidh sin agus a bhain leis na 
conarthaí sin neamhrialta. 

Críochnaithe 

2020 
Bhí an nós imeachta soláthair a úsáideadh don áitreabh ar cíos sa Róimh 
neamhrialta. Mar thoradh air sin, bhí gach íocaíocht ina dhiaidh sin agus 
a bhain leis na conarthaí sin neamhrialta. 

Idir lámha 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Tá líon ard post bainistíochta folamh, agus díobh sin bhí go leor acu 
líonta ar bhonn gníomhach le níos mó ná bliain amháin. Tá sé sin 
contrártha do na Rialacháin Foirne, lena bhfuil teorainn de bhliain 
amháin ag gabháil le ceapacháin bhainistíochta ar bhonn sealadach. 
D’fhéadfadh an nádúr forbhásach sin ag leibhéal na bpost bainistíochta 
cur isteach ar cheannaireacht EASO agus ar a leanúnachas straitéiseach. 

Idir lámha 

2020 
Bhí an tabhairt anonn go 2021 maidir le Teideal III agus ráta cealaithe an 
leithreasaithe buiséid ó 2019 go 2020 ard. Ba cheart do EASO feabhas a 
chur ar a phleanáil buiséid agus ar a thimthriallta don chur chun feidhme. 

Críochnaithe 

2020 Níl nuashonrú déanta ag EASO ar a beartas maidir le coinbhleacht leasa a 
bhainistiú agus a chosc. Idir lámha 

2020 

Ní raibh plean leanúnachais gnó tugtha chun críche agus glactha ag 
EASO. Cuireann méid agus castacht oibríochtaí EASO, agus imeachtaí a 
tharla le déanaí amhail paindéim COVID-19, béim ar an tábhacht a 
bhaineann le plean leanúnachais gnó atá curtha ar bun ar bhonn foirmiúil 
agus cothrom le dáta a bheith i bhfeidhm. Laige inmheánach é sin i 
nósanna imeachta EASO. Tar éis ár n-iniúchta, d’fhormheas EASO a 
phlean leanúnachais gnó an 31 Bealtaine 2021. 

Críochnaithe 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Tugaimid dár n-aire cás atá ar feitheamh os comhair Chúirt Ghinearálta 
na hEorpa – Cás T-621/20 (EMCS), ina bhfuiltear ag agóid an toradh a bhí 
ar an nós imeachta soláthair chun oibrithe gníomhaireachta sealadacha a 
sholáthar i Málta. 

Críochnaithe 
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Freagra EASO 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
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3.29. Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a 
Dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa 
Limistéar Saoirse, Slándála agus 
Ceartais (eu-LISA) 

Réamhrá 

3.29.1. Bunaíodh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a 
dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (“eu-LISA”), atá 
lonnaithe i dTaillinn, in Strasbourg agus in St Johann im Pongau, le Rialachán (AE) 
Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle156, arna aisghairm agus arna 
ionadú le Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lenar 
neartaíodh sainordú eu-LISA157. Is é croí-mhisean eu-LISA na cúraimí bainistithe oibríochtúla a 
chomhlíonadh don Dara Glúin de Chóras Faisnéise Schengen (SIS II), don Chóras Faisnéise 
Víosaí (VIS) agus don Chóras Eorpach chun méarloirg a chur i gcomparáid (Eurodac). Ag teacht 
as an leathnú a rinneadh in 2018 ar shainordú eu-LISA, clúdaíonn an sainordú sin anois forbairt 
agus bainistiú oibríochtúil an chórais dul isteach/imeachta do náisiúnaigh ó lasmuigh den 
Aontas agus an Chórais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil. I bhFíor 3.29.1, tugtar na 
príomhfhigiúirí do eu-LISA158. 

                                                             
156 Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú 

oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais. 

157 Rialachán (AE) 2018/1726 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú 
Oibríochtúil a Dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus 
Ceartais (eu-LISA) 

158 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí eu-LISA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eulisa.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex%3A32011R1077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32018R1726
https://www.eulisa.europa.eu/
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Fíor 3.29.1 – Príomhfhigiúirí do eu-LISA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla eu-LISA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
eu-LISA. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.29.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht eu-LISA. 

3.29.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht eu-LISA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

256

264

Buiséad (milliúin euro)*

274

310

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.29.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a 
dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais 
(eu-LISA), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais159 agus de na tuarascálacha 
ar chur chun feidhme bhuiséad eu-LISA160 don bhliain airgeadais dar críoch an 
31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.29.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais eu-LISA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais eu-LISA 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
159 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

160 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Bonn do thuairim choinníollach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is 
bun leis na cuntais 

3.29.7. Rinneamar iniúchóireacht ar 28 íocaíocht a rinne eu-LISA. Díobh sin, bhí sé 
cinn neamhchomhlíontach. Shainaithníomar íocaíochtaí eile freisin, lasmuigh dár sampla 
tosaigh, a raibh an neamhchomhlíonadh céanna ag baint leo. Is é €18.11 milliún an méid 
iomlán caiteachais a ndearnadh difear dó. Is ionann é sin agus 6.2 % de na leithreasuithe 
faoi chomhair íocaíochtaí iomlána a bhí ar fáil in 2021. Is mó é sin ná an tairseach 
ábharthachta atá leagtha síos don iniúchadh seo. 

3.29.8. Shínigh eu-LISA conradh sonrach a raibh luach de €40 milliún ag gabháil leis 
chun creatchonradh a bhain le córais mhórscála TF a chur chun feidhme gan mionsonraí 
na seirbhísí a fuarthas a shonrú (cainníochtaí, dátaí seachadta). Is forálacha ginearálta a 
bhí sa chonradh sonrach agus dúradh go mbeadh tuilleadh mionsonraí ar fáil sna 
foirmeacha iarratais ar sheirbhís. Bhí níos mó ná trí bliana i gceist le ré an chonartha 
shonraigh. Mar gheall ar ré fhada an chonartha agus gan na seirbhísí ná na dátaí 
riachtanacha a bheith luaite go beacht, is amhlaidh – i gcleachtas – go raibh an conradh 
sonrach ag feidhmiú mar chreatchonradh laistigh de chreatchonradh eile. De réir an 
mhínithe a thug eu-LISA, ba í an chúis a bhí le conradh den sórt sin a shíniú ná chun go 
gcruthófaí gealltanas dlíthiúil a ligfeadh dó cistí a thabhairt anonn, ar cistí iad sin a bheadh 
cealaithe faoi dheireadh 2018 murach sin. Do bhliain airgeadais 2019161, thuairiscíomar ar 
an riosca a bhí ag gabháil leis an gcleachtas trínar tugadh acmhainní do eu-LISA sula raibh 
an reachtaíocht (lena n-áirítear rialacháin tharmligthe agus cur chun feidhme) glactha a 
shaineodh na riachtanais do na córais TF a bhí le forbairt. 

                                                             
161 Tuarascáil ar chuntais bhliantúla Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú 

Oibríochtúil a Dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus 
Ceartais (eu-LISA) do bhliain airgeadais 2019, mír 19. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/eu-LISA_2019/eu-LISA_EN.pdf
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Measaimid nach ndearna an conradh sonrach an creatchonradh a chur chun feidhme go 
cuí mar nár chruthaigh sé gealltanas dlíthiúil soiléir. Na híocaíochtaí a rinneadh in 2021 
agus a bhí nasctha leis an gconradh sonrach sin, a raibh luach iomlán de €15.67 milliún ag 
gabháil leo, ní raibh siad i gcomhréir le hAirteagal 73(3) de Rialachán Airgeadais eu-LISA. 

3.29.9. I gcás trí cinn de na híocaíochtaí faoi iniúchóireacht, fuaireamar go raibh 
conarthaí sonracha ag claonadh go bunúsach ó chreatchonarthaí, agus nach raibh aon 
leasú déanta ar na creatchonarthaí. Mar thoradh air sin, ní raibh na conarthaí sonracha ag 
comhlíonadh na gcreatchonarthaí, agus bhí an neamhchomhlíonadh céanna i gceist le 
híocaíochtaí gaolmhara de €2.44 milliún a rinneadh in 2021. 

I gcás conradh sonrach amháin a bhain le catalóg an Bhonneagair Choiteann Comhroinnte 
(CSI) a chothabháil agus a raibh cuid sheasta agus cuid athraitheach i gceist leis, 
fuaireamar go raibh an chuid sheasta ag freagairt don phraghas sa chreatchonradh ach go 
raibh an cuid athraitheach beagnach deich n-uaire níos airde. Tar éis leasú a dhéanamh ar 
an gconradh sonrach, bhí an chuid athraitheach níos mó ná 22 n-uaire níos airde ná méid 
tosaigh an chreatchonartha. Sa bhreis air sin, níl struchtúr praghsála an chonartha 
shonraigh ag freagairt don cheann atá sa chreatchonradh. Rinneamar iniúchóireacht ar 
íocaíocht de €796 838.82 a bhain leis an gconradh sin. 

I gcás conradh sonrach eile, ní dhearnadh de réir dhátaí seachadta an chonartha. Mar sin 
féin, d’íoc eu-LISA €1.2 milliún gan aon mhodhnú a dhéanamh ar an gconradh sonrach 
agus ar an gcreatchonradh. 

I gcás conradh sonrach eile a bhaineann le gnéithe praghsanna seasta, bhí luach an 
chonartha, €1.77 milliún, ag freagairt do luach an chreatchonartha. Ina dhiaidh sin, 
shínigh eu-LISA leasú ar an gconradh sonrach agus mhéadaigh sé an méid i dtrácht go dtí 
€2.15 milliún. Rinneamar iniúchóireacht ar íocaíocht de €443 684.82 a bhain leis an 
gconradh sin. 

I mblianta roimhe seo, thuairiscíomar agus an tSeirbhís um Iniúchóireacht Inmheánach sa 
Choimisiún go raibh neamhchomhlíontachtaí agus easnaimh i gcórais rialaithe 
inmheánaigh eu-LISA a bhain le soláthar agus le bainistiú conarthaí. 

Tuairim choinníollach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na 
cuntais 

3.29.10. Is é ár dtuairim, cé is moite de na saincheisteanna a mhínítear sa mhír dar 
teideal “Bonn do thuairim choinníollach maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-
íocaíochtaí is bun leis na cuntais”, go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don 
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.29.11. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúil maidir le córais bhainistíochta agus rialaithe 

3.29.12. Leasaigh eu-LISA an luach a bhí ag gabháil le trí cinn de chonarthaí, péire 
in 2021 agus ceann amháin in 2019: ceann chun an Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) a chur 
chun feidhme agus a choimeád in ord oibre; ceann chun an Bonneagar Coiteann Comhroinnte 
(CSI) a sholáthar; agus ceann chun Córas Faisnéise Schengen a choimeád in ord oibre (MWO 
SIS II). 

Leis na leasuithe sin, tháinig méadú 50 % ar mhéid uasta na gconarthaí (€70.4 milliún, 
€20 milliún agus €40 milliún faoi seach). 

Tá conarthaí CSI agus MWO SIS II ag dul in éag in 2022 agus tá conradh EES ag dul in éag in 
2023. Maidir leis an méid a gealladh ag tráth sínithe an leasaithe, bhí sé níos lú ná 50 % i gcás 
chonradh CSI, is 86 % a bhí i gceist le conradh MWO SIS II agus 76 % i gcás chonradh EES. 

In 2020, shínigh eu-LISA conarthaí nua faoina chur chuige nua soláthair le haghaidh Creat 
Innealtóireachta Trasnaí (TEF). Sa bhreis air sin, tá na conarthaí don Chreat Oibríochta Trasnaí 
(TOF) le síniú in 2022. Gabhann na conarthaí sin ionad na gconarthaí a leasaíodh. 

Mar gheall go raibh na conarthaí a leasaíodh gar don dáta éaga agus go raibh an méid a bhí 
geallta fós cuid mhaith níos ísle ná méid uasta an chonartha, d’fhéadfadh eu-LISA conarthaí 
TEF agus TOF a úsáid a luaithe agus ab indéanta sin seachas na conarthaí leagáide a leasú de 
réir an mhéid uasta a bhí ceadaithe faoin Rialachán Airgeadais. 

3.29.13. I gcás dhá íocaíocht faoi iniúchóireacht a bhfuil luach iomlán de €2.56 milliún 
ag gabháil leo, fuaireamar nach raibh táirgí a áiríodh sa chonradh sonrach curtha san áireamh 
sa chreatchonradh. 

Ba cheart do eu-LISA feabhas a chur ar an gcaoi a ndéanann sé conarthaí a bhainistiú chun a 
áirithiú go mbíonn conarthaí sonracha ailínithe i gcónaí leis na creatchonarthaí. 

Barúlacha maidir le bainistiú buiséadach 

3.29.14. Fuaireamar amach go ndearna eu-LISA os cionn €11.41 milliún de 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas 2021 a thabhairt anonn go dtí 2022. As an méid sin, bhí 
€11.1 milliún (97 %) ag baint le caiteachas riaracháin (Teideal II). Tá rátaí arda de thabhairt 
anonn, a tharlaíonn arís is arís eile, contrártha do phrionsabal buiséadach na bliantúlachta agus 
tugann sé le tuiscint go bhfuil fadhbanna struchtúracha ann ó thaobh chur chun feidhme an 
bhuiséid. 
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Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.29.15. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2017 

Faoi láthair, bainistíonn eu-LISA trí chóras mórscála TF, a dhéantar ar 
leithligh agus gan iad a bheith comhtháite, (SIS II, VIS agus Eurodac), 
agus iad go léir ag déileáil le sonraí i limistéar beartais AE na saoirse, na 
slándála agus an cheartais. Le cur chuige den sórt sin, d’fhéadfadh sé 
nach mbeadh eu-LISA in ann barainneachtaí scála agus sineirgí a bhaint 
amach idir na córais éagsúla. 

Idir lámha 

(Níl smacht ag eu-LISA air sin) 

2018 
Mhéadaigh eu-LISA na praghsanna a bhain le creatchonradh gan é a 
leasú agus chuir sé fad le conradh sonrach amháin tar éis don 
chreatchonradh dul in éag. 

N/B 

2018/2019/2020 

Bhí cur chun feidhme an bhuiséid níos lú ná mar a bhí beartaithe. Ba 
cheart do eu-LISA, in éineacht leis an gCoimisiún Eorpach, feabhas a chur 
ar ailíniú na pleanála buiséadaí le huainiú na ngníomhartha dlíthiúla 
gaolmhara. 

Idir lámha 

2019 Rinne eu-LISA íocaíocht de €284 000 as seirbhísí a soláthraíodh i 
dtréimhse ama nach raibh clúdaithe leis an gcreatchonradh bunúsach. N/B 



 260 

Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a Dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA) 

 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Shínigh eu-LISA conradh sonrach le haghaidh bogearraí a bhí difriúil ó na 
bogearraí a bhí tairgthe ag an gconraitheoir sa tairiscint don 
chreatchonradh gaolmhar. Is claonadh ón gcreatchonradh atá i gceist le 
táirge difriúil nach bhfuil áirithe sa tairiscint phraghais a fháil ar phraghas 
atá difriúil ón bpraghas a bhí tairgthe i gcás an táirge ar an gcéad dul 
síos. Dá bhrí sin, níl an conradh sonrach ag comhlíonadh an 
chreatchonrtha, agus níl an íocaíocht ghaolmhar de €10.4 milliún 
comhlíontach ach oiread. 

N/B 

2020 

Shínigh eu-LISA foirm ordaithe le haghaidh seirbhísí cothabhála a 
chlúdaigh an tréimhse ón 7 Samhain 2020 go dtí Nollaig 2024 (ceithre 
bliana). Sháraigh sé sin forálacha an chreatchonartha, lenar ceadaíodh 
seirbhísí a shonrascadh roimh ré go ceann aon bhliain amháin. 

N/B 
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Freagra eu-LISA 
3.29.7. Tugann an Ghníomhaireacht conclúid na Cúirte dá haire. 

3.29.8. Tugann an Ghníomhaireacht breathnóireacht na Cúirte dá haire. Síníodh conradh 
sonrach (SC) 19/2018 tráth a raibh an buiséad a cuireadh ar fáil in 2017 d’idir-inoibritheacht an 
Chórais Dul Isteach/Imeachta – Córas Faisnéise Víosaí (EES-VIS) le glacadh faoi dheireadh 2018 
nó chaillfí é. Níor glacadh an Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún go dtí Feabhra 2019, 
agus cuireadh eolas cinntitheach ar na gnéithe teicniúla riachtanacha go léir ar fáil ansin. 

Leis an gCinneadh Cur Chun Feidhme, cuireadh ar chumas na Gníomhaireachta SC 19 a chur 
chun feidhme trí 36 Iarraidh ar Sheirbhís, lena dtugtar tuairisc shoiléir mhionsonraithe ar 
chúraimí, ar tháirgí insoláthartha agus ar amlínte. Bhí íocaíochtaí bunaithe ar Iarrataí ar 
Sheirbhís a shínigh oifigeach údarúcháin, ní ar an SC amháin. 

Tá an Ghníomhaireacht den tuairim: 

• go ndearnadh íocaíochtaí i ndáil leis an gCreatchonradh Foluiteach, leis an Iarraidh ar 
Chonarthaí Sonracha agus le hIarraidh ar Sheirbhís; 

• nach ndearnadh aon dochar do leasanna airgeadais an AE; 
• go bhfuil an tionscadal maidir le comhtháthú EES-VIS beagnach tugtha i gcrích go 

rathúil; 
• go dtugtar isteach rioscaí suntasacha do bhainistíocht fhónta airgeadais le hinscríobh 

acmhainní i mbuiséad na Gníomhaireachta le haghaidh reachtaíochta nach bhfuil 
glactha go fóill ag na comhreachtóirí. Tuairiscíodh na rioscaí sin go córasach don Bhord 
Bainistíochta. 

3.29.9. Tugann an Ghníomhaireacht breathnóireacht na Cúirte dá haire. Maidir le híocaíocht 
EUR 1.2 milliún (don lárionad sonraí modúlach), ba mhaith leis an nGníomhaireacht a shoiléiriú 
gur seachadadh na seirbhísí agus na táirgí atá ar conradh go hiomlán ar deireadh agus nach 
raibh tionchar diúltach ag neamhchomhlíonadh na híocaíochta ar bhuiséad an AE. 

I gcás an dá íocaíocht eile, tá an Ghníomhaireacht den tuairim go raibh gá le hoiriúnú ar 
riachtanais an tionscadail i ngeall ar thosca nach bhfuil aon smacht ag an nGníomhaireacht 
orthu. Ina theannta sin, tá bearta déanta ag an nGníomhaireacht cheana féin chun cleachtais 
faireacháin ar chonarthaí a threisiú. 

3.29.12. Tugann an Ghníomhaireacht dá haire an bharúil nach dtugann amhras ar dhlíthiúlacht 
ná ar rialtacht na leasuithe.  Tá aistriú chuig soláthar cothrománach déanta ag an 
nGníomhaireacht cheana féin leis an gCreat Innealtóireachta Trasnaí, arna chomhlánú le 
déanaí leis an gCreat Oibriúcháin Trasnaí. 
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3.29.13. Tugann an Ghníomhaireacht an bhreathnóireacht dá haire agus tá athbhreithniú á 
dhéanamh aici ar a próisis chun freagairt ar bhainistiú athruithe trí leasú a dhéanamh roimh ré 
ar Chreatchonarthaí nuair is gá. 

3.29.14. Tugann an Ghníomhaireacht breathnóireacht na Cúirte dá haire. Sa chomhthéacs sin, 
ba mhaith leis an nGníomhaireacht a chur in iúl go láidir go raibh ráta domhanda cur chun 
feidhme 2021 cothrom le 100 % i leithreasuithe gealltanais agus i leithreasuithe íocaíochta 
araon. Ina theannta sin, laghdaíodh cealuithe leithreasuithe arna dtabhairt anonn i gcaiteachas 
riaracháin in 2021 ina leath, i gcomparáid le 2020. 
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3.30. An Ghníomhaireacht Eorpach um 
an nGarda Teorann agus Cósta 
(Frontex) 

Réamhrá 

3.30.1. Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta 
(“Frontex”), atá lonnaithe i Vársá, le Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle162, arna aisghairm agus arna ionadú le Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle163. Is é Frontex a tháinig i gcomharbas ar an nGníomhaireacht 
Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an 
Aontais Eorpaigh, a cruthaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle164. Is iad 
Frontex agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorainneacha agus as 
oibríochtaí cur ar ais, le chéile, atá sa Gharda Teorann agus Cósta Eorpach, agus roinneann siad 
freagrachtaí as bainistiú comhtháite teorainneacha san Eoraip agus bainistiú éifeachtúil a 
dhéanamh ar iontrálacha trasna na dteorainneacha seachtracha. I bhFíor 3.30.1, tugtar na 
príomhfhigiúirí do Frontex165. 

                                                             
162 Rialachán (AE) 2016/1624 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach. 

163 Rialachán (AE) 2019/1896 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach. 

164 Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach 
chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais 
Eorpaigh. 

165 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí Frontex ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.frontex.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.295.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A295%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32004R2007
http://www.frontex.europa.eu/
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Fíor 3.30.1 – Príomhfhigiúirí do Frontex 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla Frontex do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
Frontex. 

Tharla an méadú suntasach i mbuiséad agus líon foirne Frontex mar gheall ar an sainordú 
méadaithe atá aige faoi Rialachán (AE) 2019/1896. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.30.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht Frontex. 

3.30.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht Frontex agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

495

741

Buiséad (milliúin euro)*

1 234

1 554

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.30.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta 
(“Frontex”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais166 agus de na 
tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad Frontex167 don bhliain airgeadais 
dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.30.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais Frontex don bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais Frontex 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar chríoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Béim ar ábhar 

3.30.6. Tagraímid do Nóta 4.0.4 – “Faisnéis thábhachtach eile maidir le cur chun 
feidhme an bhuiséid” i ndáil le gealltanas buiséadach dar dáta an 21 Nollaig 2020 i.e. 
“Bearta ullmhúcháin le haghaidh imscaradh 2021 de SC Cat 1 agus 2”, a thabhairt anonn 

                                                             
166 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 
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go 2021 gan gealltanas dlíthiúil roimh dheireadh 2020 a bheith mar thaca leis. Thugamar 
tuairisc ar an tsaincheist sin i dTuarascáil bhliantúil shonrach 2020 uainn168. Is é 
€18 375 458 a bhí in iomlán na n-íocaíochtaí sin in 2021. Thug Frontex aghaidh ar an 
neamhchomhlíonadh sin trí bhíthin gealltanais dhlíthiúla ina dhiaidh sin le linn 2021. 

3.30.7. Tarraingímid aird ar Nóta 4.0.3 – “Foinsí maoinithe an bhuiséid”, ina 
mínítear nach ndéantar ranníocaíochtaí ó thíortha nach bhfuil i limistéar Schengen (SAC) 
agus, dá bharr sin, ranníocaíocht chomhardaithe an Aontais a ríomh i gceart. Tá ráiteas 
iomarcach de €2.6 milliún déanta i leith ranníocaíocht an Aontais agus tá gannráiteas den 
tsuim chéanna ag gabháil le ranníocaíochtaí SAC. Ós rud é gur ranníocaíocht 
chomhardaithe atá i ranníocaíocht an Aontais, agus go bhfuil barrachas ann in 2021, níl 
aon tionchar ar ioncam oibriúcháin an ráitis ar fheidhmíocht airgeadais do bhliain 2021. 

3.30.8. Tarraingímid aird ar Nóta 1.3 – “Deimhniú na gcuntas”, ina ndearbhaíonn an 
tOifigeach Cuntasaíochta nach raibh an fhaisnéis riachtanach ann chun go bhféadfaí 
bailíochtú a dhéanamh ar an gcóras nua atá leagtha síos ag an oifigeach údaraithe agus 
atá in úsáid chun faisnéis chuntasaíochta a sholáthar. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.30.10. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

                                                             
167 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 

ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 

168 Tuarascáil Bhliantúil maidir le Gníomhaireachtaí an Aontais do bhliain airgeadais 2020, 
mír 3.30.15. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=%7b311CBF18-7E86-4088-BA6C-92A3BB2DA8F2%7d
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Béim ar ábhar 

3.30.11. Tugaimid ar aire go bhfuil feidhm iomlán freisin ag an mír i dtaobh béim 
ar ábhar maidir le beachtas na gcuntas a bhfuil tuairisc air i mír 3.30.6 maidir le 
dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí. 

3.30.12. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.30.13. I mí Iúil 2021, sheol Frontex nós imeachta soláthair le haghaidh creatchonradh 
le conraitheoir aonair ar feadh ré uasta de cheithre bliana, chun seirbhísí taistil a sholáthar 
lena n-áirítear imscaradh an Bhuanchóir. Síníodh an conradh ag deireadh mhí na Nollag 2021. 
Fuaireamar an méid seo a leanas: 

(a) I gcás na meastóireachta ar acmhainneacht theicniúil agus ghairmiúil, chuir Frontex 
de cheangal ar thairgeoirí foireann oilte de 10 ngníomhaire taistil, ar a laghad, mar 
aon le bainisteoir foirne a chur ar fáil, gan aon cheanglas a leagan síos i dtaobh 
mhéid íosta na foirne ar an iomlán. Tríd an gceanglas don acmhainneacht theicniúil 
agus ghairmiúil a shocrú chomh híseal sin, d’fhág sé Frontex faoi lé riosca nach 
mbeadh an conraitheoir in ann na seirbhísí ar conradh a thabhairt i gcrích de réir na 
cáilíochta íosta agus in am. 

(b) Chun measúnú a dhéanamh ar acmhainneacht eacnamaíoch agus airgeadais na 
dtairgeoirí, bhunaigh Frontex a chuid oibre ar luach measta an chonartha, arbh 
ionann é agus €15 milliún. Ní raibh i gceist leis an méid sin, áfach, ach na táillí a 
íocadh leis an gconraitheoir agus níor áirigh sé bunluach an chonartha a chlúdaíonn 
na costais misean a bhí beartaithe, a measadh a bheith ag luach de €240 milliún. 
D’éiligh Frontex ar na tairgeoirí meánláimhdeachas bliantúil de €2 milliún ar a 
laghad a léiriú. Tríd an gceanglas don acmhainneacht airgeadais a shocrú chomh 
híseal sin, d’fhág sé Frontex faoi lé riosca nach ndéanfaí an conradh a chur i gcrích i 
gceart. 

I bhFeabhra 2022, rinne Frontex an conradh a fhionraí mar gheall ar easpa feidhmíochta agus 
is é a bhí de thoradh air sin ná gur cuireadh isteach go mór ar leanúnachas gnó. I 
mBealtaine 2022, i ndiaidh na bhfíoruithe, rinneadh an conradh a fhoirceannadh. 
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3.30.14. De réir threoirlínte inmheánacha Frontex maidir le nósanna imeachta 
earcaíochta, ní foláir do choistí roghnúcháin iarracht a dhéanamh teacht ar a gconclúidí trí 
chomhthoil. In dhá nós imeachta earcaíochta faoi iniúchóireacht, fuaireamar gur chuir na coistí 
roghnúcháin an meán uimhríochtúil de mheasúnuithe aonair a gcomhaltaí i bhfeidhm, seachas 
modh bunaithe ar chomhthoil a úsáid. Thairis sin, ní raibh caighdeán nó treoracha soiléire ann 
do chomhaltaí an choiste roghnúcháin maidir leis an gcaoi leis na critéir roghnúcháin aonair a 
mheasúnú. Baineann na laigí deartha agus cur chun feidhme sin an bonn ó phrionsabail na 
trédhearcachta agus na córa comhionainne do na hiarrthóirí i nósanna imeachta earcaíochta 
agus d’fhéadfaidís Frontex a fhágáil faoi lé rioscaí clú agus dlíthiúla. 

3.30.15. Ní raibh na hoifigigh údarúcháin (trí tharmligean nó trí fho-tharmligean) a 
fhormheasann íocaíochtaí in 2021, chomh maith leis na gealltanais dhlíthiúla agus 
bhuiséadacha a bhaineann leo, tar éis glacadh go foirmiúil le coinníollacha an Chinnidh maidir 
le tarmligin ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin an 22 Nollaig 2020. Thairis sin, níor dhearbhaigh siad 
go foirmiúil go raibh siad ag comhlíonadh Airteagal 4 den chinneadh maidir lena dhearbhú 
nach ann do choinbhleachtaí leasa. Is laige thromchúiseach sa rialaithe inmheánaigh é sin a 
mhéid a bhaineann le próiseas tarmligin Frontex. 

3.30.16. I mí na Bealtaine 2021, shínigh Frontex creatchonarthaí idirinstitiúideacha 
iolracha trí bhíthin comórtas a athoscailt chun trealamh cosanta pearsanta agus earraí 
sláintíochta a sholáthar. Ní raibh liosta praghsanna caighdeánach sna conarthaí ach bhí oll-
chorrlach uasta luaite le haghaidh gach táirge a d’ordófaí. Nuair a bhí na conarthaí á gcur chun 
feidhme, ní dhearna Frontex seiceálacha córasacha ar an oll-chorrlach a cuireadh i bhfeidhm 
maidir le cuid de na horduithe a rinneadh. Níl sé sin ag teacht leis an Rialachán Airgeadais agus 
is laige inmheánach é i rialuithe ex ante Frontex. 

3.30.17. Fuaireamar freisin na laigí seo a leanas sa rialú inmheánach a mhéid a 
bhaineann le nósanna imeachta soláthair Frontex: 

(a) I gcás creatchonradh a bhí comhdhéanta de dhá luchtóg, d’fhoilsigh Frontex an 
cinneadh dámhachtana tráth a bhí go suntasach níos déanaí ná na spriocdhátaí a 
leagtar síos sa Rialachán Airgeadais. 

(b) I nós imeachta soláthair eile, d’fhonn measúnú a dhéanamh ar acmhainneacht 
eacnamaíoch agus airgeadais na dtairgeoirí, d’iarr Frontex dhá oiread an 
mheánláimhdeachais bhliantúil íosta a cheadaítear leis an Rialachán Airgeadais. Is i 
gcúiseanna cuí-réasúnaithe amháin is féidir tairseach níos airde a leagan síos. Ní 
raibh aon réasúnú doiciméadaithe ann, áfach, a léireodh an chúis a bhí le méid tairsí 
níos airde a úsáid. 
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3.30.18. I gcás trí chomhaontú deontais faoi iniúchóireacht, níor ghníomhaigh na 
tairbhithe de réir an spriocdháta de 75 lá tar éis dheireadh na gcomhaontuithe ó thaobh 
íocaíocht deiridh a iarraidh. Níor áirithigh Frontex go ndearnadh an phróiseáil agus an 
faireachán deiridh ar na deontais sin ag an am ceart. Thairis sin, ní dhearna sé íocaíochtaí 
deiridh laistigh de 60 lá ó na hiarrataí chomhfhreagracha ar íoc an iarmhéid a fháil. Na 
moilleanna sin sa phróiseas, is sárú iad ar fhorálacha na gcomhaontuithe deontais agus ar an 
Rialachán Airgeadais, agus is fadhb chórasach iad a bhaineann le timthriall íocaíochtaí deontas 
Frontex. 

3.30.19. Léiríodh an méid seo a leanas inár n-anailís fhoriomlán ar íocaíochtaí a 
rinneadh in 2021: 

(a) as 7 776 iarraidh ar íocaíocht, socraíodh 1 269 go déanach (16.3 %, 2020: 23 %); 

(b) as luach iomlán na n-iarrataí ar íocaíocht (€317 994 125), íocadh €39 731 717 go 
déanach (12.5 %, 2020: 12.1 %); 

(c) as 1 269 íocaíocht dhéanach, bhí 1 205 ann a chaithfí a íoc de réir dlí laistigh de 30 lá 
(2020: 1 932 íocaíocht), agus bhí 62 ann a chaithfí a íoc laistigh de 60 lá (2020: 38 n-
íocaíocht). 

Is easnamh tromchúiseach i rialuithe inmheánacha Frontex iad na moilleanna íocaíochta sin. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.30.20. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2015 
Tá riosca ann – nach bhfuil aghaidh tugtha fós air – go mbeadh cistiú 
dúbailte á dhéanamh as an gCiste Slándála Inmheánaí atá á bhainistiú ag 
an gCoimisiún Eorpach agus as maoiniú Frontex. 

Críochnaithe 

2015 

Déanann na Stáit atá rannpháirteach in oibríochtaí teorann na costais a 
thabhaítear a dhearbhú ar bhonn bhileog éilimh na gcostas. I dTuarascáil 
speisialta 12/2016 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, moladh gur cheart do na 
gníomhaireachtaí roghanna costais simplithe a úsáid aon uair is iomchuí 
chun neamhéifeachtúlachtaí den sórt sin a sheachaint. 

Críochnaithe 

chun acmhainní daonna a imscaradh 

Idir lámha 

chun trealamh teicniúil trom a imscaradh 

2016 

Bhí leibhéal ard de thabhairt anonn ann. Ní foláir meastacháin chostais 
níos cruinne mar aon le tuairisciú costais níos tráthúla a fháil ó thíortha 
comhoibríocha. D’fhéadfadh Frontex smaoineamh freisin ar 
leithreasuithe difreáilte buiséid a thabhairt isteach. 

Idir lámha 

2017 
Cé go raibh Frontex bogtha chuig a áitreabh reatha in 2014, níl aon 
Phlean Leanúnachais Gnó cuimsitheach formheasta go fóill ag an mBord 
Bainistíochta. 

Críochnaithe 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 
Bhí na fíoruithe ex ante neamhéifeachtach. Ba cheart do Frontex obair a 
dhéanamh ar scéim maoiniúcháin shimplithe agus thrédhearcach a 
fhorbairt a chlúdódh costais a bhaineann le trealamh freisin. 

Críochnaithe 

le haghaidh fíoruithe ex ante 

Idir lámha 

le haghaidh simpliú na gcostas a bhaineann le 
trealamh teicniúil trom 

2018 Ba cheart do Frontex beartas poist íogair a ghlacadh agus a chur chun 
feidhme. Idir lámha 

2018 

Bhí an méid a tugadh anonn as an mbuiséad go dtí 2019 agus an méid 
den tabhairt anonn a cuireadh ar ceal in 2018 ard. Ba cheart do Frontex 
féachaint le meastacháin chostais agus réamhaisnéisí buiséid níos 
cruinne a dhéanamh. 

Idir lámha 

2018/2019 

Níor líon Frontex an méid post a bhí sé ceaptha a líonadh de réir mar a 
bhí leagtha síos sa phlean bunaíochta foirne. Ba cheart do Frontex 
feabhas a chur ar an treoraíocht a thugtar do chomhaltaí an choiste 
roghnúcháin agus fíorú níos dlúithe a dhéanamh ar theidlíochtaí 
airgeadais na n-iarrthóirí i leith íocaíochtaí tuarastail. 

Idir lámha 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Dearbhú ó údarás náisiúnta faoi oibríochtaí um fhilleadh 
neamhfhógartha a raibh luach iomlán de €355 000 ag gabháil leis i 
gcomhaontú deontais tráth ar cuireadh clabhsúr leis an ngníomhaíocht ó 
thaobh airgeadais de. Rinne Frontex gealltanas buiséadach ex post chun 
an t-easnamh buiséid a d’eascair as sin a chlúdach, rud nach bhfuil ag 
teacht lena rialachán airgeadais. 

Idir lámha 

2020 

D’oscail an tOmbudsman dhá fhiosrúchán: (a) I mí na Samhna 2020, 
rinneadh measúnú ar éifeachtacht agus trédhearcacht an tSásra um 
Ghearáin a bhí ag Frontex agus ar ról agus neamhspleáchas an “Oifigigh 
um Chearta Bunúsacha’ in Frontex agus eisíodh naoi moladh ar an 
15 Meitheamh 2021. (b) I Márta 2021, bhí sé mar aidhm ag Oifig an 
Ombudsman féachaint ar an gcaoi a gcomhlíonann Frontex a oibleagáidí 
maidir le cearta bunúsacha agus cuntasacht a áirithiú i ndáil lena 
fhreagrachtaí feabhsaithe nua. Chomh maith leis sin, tá dhá imscrúdú ar 
siúl faoi láthair: (a) Fiosrúchán ag OLAF i dtaobh líomhaintí maidir le 
ciapadh, mí-iompar agus brú siar imirceach a bhaineann le Frontex, agus 
(b) fiosrúchán ag Parlaimint na hEorpa (PE) i dtaobh líomhaintí féideartha 
de sháruithe ar chearta bunúsacha in Frontex. 

Idir lámha 

2020 
Moill ar earcú na 40 de lucht faireacháin ar chearta bunúsach atá 
riachtanach, rud a chruthaíonn riosca tromchúiseach d’oibríochtaí agus 
do chlú Frontex. 

Idir lámha 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Bhí Frontex faoi lé damáiste do chlú agus dlíthíochta mar gheall ar 
thairiscintí do phoist AD7 a seoladh chuig 47 iarrthóir ardleibhéil (in 
ionad na bpost AST a bhí formheasta), sula raibh freagra tugtha ag an 
gCoimisiún i dtaobh na bpost sin. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid 
ina dhiaidh sin nach raibh údarás dlíthiúil ag Frontex na poist sin a 
uasghrádú. 

Idir lámha 

2020 Gan eisceacht údaraithe i sceideal íocaíochta lena rialaítear conradh a 
bheith cláraithe i gclárlann lárnach Frontex. Críochnaithe 

2020 

Tá gannráiteas déanta ar na ceithre ranníocaíocht ó Thíortha 
Comhlachaithe Schengen (SAC) i mbuiséad tosaigh Frontex mar gurb 
ionann iad agus 6.91 % seachas 7.43 % den bhuiséad. Tá gá le treoraíocht 
chothrománach ón gCoimisiún Eorpach chuig comhlachtaí an Aontais 
maidir leis an gcaoi le ranníocaíochtaí ó thíortha nach bhfuil san Aontas a 
ríomh go comhsheasmhach. 

Gan réiteach 

2020 

Rinneadh gealltanas buiséadach sealadach de €18.1 milliún le haghaidh 
ullmhú d’imscaradh allamuigh in 2021 a thabhairt ar aghaidh gan 
gealltanais dhlíthiúla a bheith déanta ag Frontex laistigh den teorainn 
ama atá leagtha síos in Airteagal 75 de Rialachán Airgeadais Frontex. 

N/B 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Nuair a bhí a chuid táscairí feidhmíochta á ríomh, níor dhéileáil Frontex 
leis na laghduithe ar an mbuiséad mar bhuiséid leasaitheacha ach is 
amhlaidh gur dhéileáil sé leo mar ghníomhartha do chur chun feidhme 
an buiséid – rud atá contrártha do dhá chinneadh ón mBord 
Bainistíochta. 

Gan réiteach 

2020 
Níl méadú €10 milliún ar mhaoiniú ón Aontas dá bhforáiltear i mBuiséad 
leasaitheach Uimh. 1 an Aontais le feiceáil i gcuntais bhuiséadacha 
Frontex. Laghdaíonn sé sin an trédhearcacht. 

N/B 
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Freagra Frontex 
3.30.7. In 2021, chinn an Bord Bainistíochta gur cheart don Ghníomhaireacht leanúint den 
mhodh ríofa céanna a úsáid, agus comhairle inmheánach agus cruinnithe éagsúla ar an ábhar á 
gcur san áireamh. Léirítear sa tuarascáil bhliantúil ó CIE do chuntais 2020 go bhfuil gá le treoir 
chothrománach ó CE maidir leis an ábhar seo do gach comhlacht, ní hamháin Frontex, agus go 
leagtar béim freisin in athbhreithniú CIE 3/2021 ar shaincheist an léirmhínithe éagsúla ar an 
gcreat dlíthiúil maidir le ranníocaíochtaí ó thíortha neamh-AE. 

3.30.13. Tugann an Ghníomhaireacht an méid sin dá aire agus déanfaidh sé obair leantach ar 
an mbarúil sin sna nósanna imeachta soláthair phoiblí atá le teacht. 

3.30.14. D’aithin Frontex go bhféadfaí feabhas a chur ar chur chun feidhme na rialacha sainithe 
maidir le nósanna imeachta roghnúcháin agus i mí Eanáir 2022 ghlac sé treoracha níos soiléire 
do chomhaltaí an choiste roghnúcháin lena n-áirithítear measúnú níos comhsheasmhaí agus 
nósanna imeachta comhchuibhithe. 

3.30.15. Go deimhin, rinneadh dearmad an tráth a formheasadh Cinneadh an Stiúrthóra 
Feidhmiúcháin maidir le cumhachtaí um chur chun feidhme an bhuiséid. Bhí sé seo mar 
thoradh de thairbhe gur shínigh gach Oifigeach Údarúcháin é cheana féin an tráth a 
formheasadh an cinneadh nua. Braitheadh é sin le linn na bliana, agus ceartófar é in 2022 le 
Cinneadh nua ón Stiúrthóir Feidhmiúcháin. Idir an dá linn, bhí ar Oifigigh Údarúcháin nua na 
doiciméid a shíniú. 

3.30.16. Ghlac an Ghníomhaireacht leis, mar oibleagáid cheangailteach, go ndéanfaidh 
Bainisteoirí Conarthaí an Údaráis Chonarthaigh an corrlach a sheiceáil go haontaobhach, aon 
uair a chinnfear é, tar éis measúnú riosca ábhartha a dhéanamh. 

3.30.17. a) Comhaontaíonn an Ghníomhaireacht leis an gcinneadh. D’ionchorpraigh an 
Ghníomhaireacht sásra rialaithe chun faireachán a dhéanamh ar chásanna den sórt sin agus 
chun iad a chosc amach anseo.  

b) Tugann an Ghníomhaireacht an cinneadh dá aire agus freisin nach ndearnadh an eisceacht 
sin a dhoiciméadú sa chomhad soláthair. Chun a leasanna airgeadais a chosaint agus chun a 
áirithiú go mbeadh an conraitheoir in ann conradh agus scéim ordaithe den sórt sin a 
bhainistiú, chuir an Ghníomhaireacht an leibhéal láimhdeachais sin in iúl, tar éis measúnú 
críochnúil a dhéanamh ar thosca éagsúla: 

• Leibhéal an láimhdeachais bhliantúil i dtairiscintí comhchosúla ar an leibhéal náisiúnta 
agus idirnáisiúnta agus sainiúlachtaí mhargadh na n-arm agus an armlóin. 

• An anailís a dhéanann comhairleoir um sholáthar cosanta atá ar conradh ag an Údarás. 
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3.30.18. Tugann an Ghníomhaireacht an cinneadh dá aire. Clúdaíonn Comhaontuithe Deontais 
arna n-eisiúint ag Frontex imscaradh trealaimh theicniúil agus acmhainní daonna in áiteanna 
éagsúla sna Ballstáit agus, dá bhrí sin, tá an próiseas bailithe doiciméad a dhéanann an 
láraonad airgeadais fada. Thairis sin, i gcás ina n-imscartar trealamh trom teicniúil, tá iliomad 
soláthraithe seirbhíse ann do thairbhithe na mBallstát agus nuair a chuirtear sonraisc isteach 
go déanach, cuirtear moill ar an bpróiseas. Is minic nach mór don Ghníomhaireacht comhoibriú 
le tairbhithe nua nach bhfuil eolach ar fhorálacha deontais. Tríd is tríd, d’fhéadfadh dúshláin 
bhreise a bheith ann maidir leis na doiciméid riachtanacha a fháil in am. 

3.30.19. Tugann an Ghníomhaireacht an cinneadh dá aire agus ba mhian leis a chur i bhfios go 
láidir go bhfuil cúiseanna éagsúla leis na moilleanna sin nach bhfuil faoi rialú na 
Gníomhaireachta i gcónaí. Mar shampla, roinnt íocaíochtaí déanacha le méideanna móra a 
eascraíonn as moilleanna na mBallstát a n-éilimh ar dheontais a thabhairt isteach. Tá an 
Ghníomhaireacht tiomanta d’fheabhsú leanúnach i réimse na n-íocaíochtaí déanacha.. 
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Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi 

Cheannteideal 5 de CAI – Slándáil agus 
Cosaint 
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3.31. Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú 
an Dlí (CEPOL) 

Réamhrá 

3.31.1. Bunaíodh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an 
Dlí (“CEPOL”), atá lonnaithe i mBúdaipeist, le Rialachán (AE) 2015/2219169 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle. Is é cúram CEPOL ná feidhmiú mar líonra agus na forais oiliúna 
póilíneachta náisiúnta sna Ballstáit a thabhairt le chéile chun seisiúin oiliúna a chur ar fáil, 
bunaithe ar chomhchaighdeáin, do ghníomhairí sinsearacha póilíneachta. I bhFíor 3.31.1, 
tugtar na príomhfhigiúirí do CEPOL170. 

Fíor 3.31.1 – Príomhfhigiúirí do CEPOL 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla CEPOL do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
CEPOL. 

                                                             
169 Rialachán (AE) 2015/2219 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i 

bhForfheidhmiú an Dlí. 

170 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí CEPOL ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.cepol.europa.eu. 

32

30

Buiséad (milliúin euro)*

84

95

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2219
http://www.cepol.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.31.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht CEPOL. 

3.31.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht CEPOL agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.31.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an 
Dlí (“CEPOL”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais171 agus de na 
tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad CEPOL172 don bhliain airgeadais 
dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
171 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

172 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.31.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais CEPOL don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais CEPOL 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.31.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.31.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.31.9. Bhí creatchonradh bailí ag CEPOL maidir le seirbhísí socraithe taistil go dtí 
Márta 2022, agus ní raibh tíortha áirithe lasmuigh den Aontas ar áireamh ina raon feidhme. Bhí 
na seirbhísí taistil do na tíortha sin nach bhfuil san Aontas clúdaithe ag conarthaí eile go dtí 
deireadh 2020. Mar gheall ar phaindéim COVID-19, ní raibh sé cinnte an bhféadfaí imeachtaí ar 
an láthair a eagrú. I samhradh na bliana 2021, cé go raibh sé fós an-deacair an staid taistil mar 
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gheall ar COVID-19 a thuar, bhí a chosúlacht ar gur dhócha go gcaithfeadh CEPOL 
gníomhaíochtaí ar an láthair a eagrú i dtíortha nach bhfuil san Aontas. Tar éis dó measúnú a 
dhéanamh ar an gcás agus ar na roghanna éagsúla a bhí ar fáil, roghnaigh CEPOL an 
creatchonradh a bhí ann cheana a úsáid chun imeachtaí sna tíortha sin a chlúdach, cé nár 
tháinig siad faoi raon feidhme an chonartha. Ba shárú é sin ar Airteagal 172 den Rialachán 
Airgeadais. Rinne CEPOL nóta den chinneadh sin i gclár na n-eisceachtaí. Tá na híocaíochtaí 
gaolmhara, arb ionann iad agus €76 590 in 2021, neamhrialta. In Eanáir 2022, shínigh CEPOL 
creat nua a bhí ag clúdach imeachtaí sna tíortha sin. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.31.10. I mí Lúnasa 2021, sheol CEPOL nós imeachta soláthair le haghaidh 
creatchonradh le hoibreoir aonair chun seirbhísí eagarthóireachta oideachais a sholáthar, a 
raibh luach de €1 080 000 ag gabháil leis. Fuaireamar i gcás aon chritéar dámhachtana amháin 
gur thug CEPOL scór níos airde ina mheastóireacht don tairgeoir buaiteach a d’úsáid taithí a bhí 
aige roimhe sin mar fhochonraitheoir le CEPOL chun níos mó ábhair a bhaineann le CEPOL a 
chur ina thairiscint. Chuir an dá thairgeoir eile tairiscintí ar fáil a raibh ábhar níos ginearálta 
iontu agus fuair siadsan scór níos ísle. Sna sonraíochtaí tairisceana don chritéar dámhachtana 
sin, áfach, ní raibh sé ráite go soiléir go gcaithfí ábhar a bhain le CEPOL a chur ar fáil. Sa bhreis 
air sin, agus i bhfianaise gur le haghaidh eagarthóireacht ar ábhar oideachais a bhíonn á 
tháirgeadh ag saineolaithe i bhforfheidhmiú an dlí a bhí an soláthar ann, ní raibh údar cuí le 
béim a chur sa nós imeachta ar ábhar a bhain le CEPOL. Mar sin féin, ní bhfuaireamar aon 
fhianaise go mbeadh toradh éagsúil ar an bpróiseas soláthair dá ndéanfaí an critéar atá i gceist 
a mheas ar bhealach éagsúil. 

3.31.11. I nós imeachta soláthair eile, thugamar faoi deara go raibh forluí idir na critéir 
roghnúcháin agus na critéir dhámhachtana. Is laige sa nós imeachta é gan deighilt shoiléir a 
bheidh idir an péire, cuireann sé prionsabal na trédhearcachta i mbaol agus fágann sé CEPOL 
faoi lé rioscaí clú agus dlíthiúla. 

3.31.12. I gcás imeacht oiliúna a tharla i mí na Nollag 2019, ní dhearna CEPOL 
faireachán ar íocaíochtaí a bhí fós amuigh agus chuir sé clabhsúr leis an ngealltanas buiséadach 
i mí na Nollag 2020. Díreach ina dhiaidh sin, fuair sé trí shonrasc ar luach €28 032 a bhain leis 
an imeacht sin. Chun iad sin a íoc, bhí ar CEPOL gealltanas buiséadach nua a oscailt i mí 
Feabhra 2021. D’fhág an mhainneachtain sin sa rialú inmheánach go raibh CEPOL faoi lé riosca 
nach mbeadh sé in ann a chuid oibleagáidí airgeadais i leith tríú páirtithe a chomhlíonadh sa 
chás go mbeadh srianta curtha ar an mbuiséad. 
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Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.31.13. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2016 

Tá ráta athraithe foirne ard ann, rud a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar 
leanúnachas gnó agus ar chumas CEPOL na gníomhaíochtaí dá 
bhforáiltear ina chlár oibre a chur chun feidhme. Ní raibh ach líon 
teoranta iarratas fostaíochta ann ó Bhallstáit eile. 

N/B 

2020 

D’íoc CEPOL táille cealaithe de €5 335 as áirithint óstáin i mBúdaipeist a 
cuireadh ar ceal mar gheall ar shrianta COVID-19 a d’fhorchuir rialtas na 
hUngáire. Níor agair sé an clásal “force majeure” atá sa chreatchonradh, 
a ligfeadh dó an áirithint a chur ar ceal gan chostas.  

N/B 

2020 

Thugamar laigí faoi dear i dtimpeallacht rialaithe inmheánaigh CEPOL, i 
ndáil leis an gcaoi a ndéantar gealltanais bhuiséadacha a bhainistiú; (a) 
shínigh CEPOL trí ghealltanas dhlíthiúla sular formheasadh na gealltanais 
bhuiséadacha a bhain leo; (b) bhí dhá chonradh shonracha éagsúla 
(gealltanais dhlíthiúla) nasctha leis an ngealltanas buiséadach aonair 
céanna. 

Idir lámha 
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Freagra CEPOL 
3.31.9. Thug an Ghníomhaireacht cinntí na Cúirte dá haire. Faoi chreatchonradh 2018, thug 
CEPOL isteach séanadh chun cur in áirithint iompair áitiúil, cóiríochta, bialann agus ionad 
cruinnithe a chuirtear in áirithe i dtíortha ar leith a chur as an áireamh i gcomhthéacs 
thionscadail CEPOL. Is soiléiriú suntasach é sin, ós rud é go raibh gach tairgeoir a chuir tairiscint 
isteach sa nós imeachta bunaidh fós in ann na seirbhísí sin a sholáthar sna tíortha sin le 
haghaidh gníomhaíochtaí nach raibh baint acu le tionscadail CEPOL. Chun trédhearcacht a 
áirithiú, tá nóta eisceachta curtha ar bhonn foirmiúil againn ina bhfuil moltaí chun úsáid 
chreatchonradh 2018 a laghdú a mhéid is féidir i ngníomhaíochtaí tionscadail i dtíortha nach 
de chuid an Aontais iad, agus ar an gcaoi sin, cumhdaítear leis sin riachtanais phráinneacha 
ghnó amháin. Dá bhrí sin, measaimid gur eisceacht chuí-réasúnaithe í sin ar na rialacha chun 
leanúnachas gnó agus bainistíocht fhónta airgeadais a áirithiú go dtí go gcuirfear bailchríoch ar 
nós imeachta oscailte as ar eascair síniú an hcreatchonartha nua uilechuimsithigh gan aon 
teorainneacha ann i mí Eanáir 2022. 

3.31.10. Thug an Ghníomhaireacht cinntí na Cúirte dá haire; bhunaigh CEPOL critéir 
dhámhachtana agus ualuithe d’fhonn an conradh a bhronnadh ar an tairiscint a thugann an 
luach is fearr ar airgead. Foilsíodh an modh scórála freisin, ag cur béime ar an gcaoi a 
gcuirfeadh CEPOL scóir níos airde ar fáil do thairiscintí a sholáthraíonn “breisluach” faoi roinn 
na gcritéar dámhachtana. Aithníodh an iarracht a rinne tairgeoirí tagairt shonrach a dhéanamh 
do chomhthéacs oideachais CEPOL mar a thuairiscítear i roinn na gcritéar dámhachtana agus i 
gcás ina raibh réitigh sa tairiscint a chuaigh thar an réiteach a bhí ag teastáil, aithníodh agus 
bronnadh “breisluach” le pointí. Mar sin féin, níor measadh go raibh tairgeoirí nach ndearna 
tagairt shonrach  faoin gcritéar sin neamhchomhlíontach. 

 Thug an Ghníomhaireacht cinntí na Cúirte dá haire. Léirigh CEPOL, mar chomhlánú ar na critéir 
dhámhachtana, faisnéis atá le cur ar fáil leis an tairiscint theicniúil, agus é mar aidhm leis 
acmhainneacht na dtairgeoirí a mheas, ach tacú le forbairt na slí ina ndéanfaí na hoibreacha i 
gcomhréir iomlán leis na caighdeáin ábhartha. 

3.31.12. Admhaíonn an Ghníomhaireacht cinntí na Cúirte agus glacann sí leo. Eagraíonn CEPOL 
oiliúint rialta ar bhainistiú conarthaí do bhainisteoirí tionscadail agus do bhaill foirne ábhartha 
eile agus cuirfidh sé í sin ar fáil arís in 2022 chun feasacht a mhéadú agus chun líon na 
gcásanna de sin a laghdú. 
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3.32. An Lárionad Faireacháin Eorpach 
um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí 
(EMCDDA) 

Réamhrá 

3.32.1. Cruthaíodh an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i 
nDrugaí (“EMCDDA”), atá lonnaithe i Liospóin, le Rialachán (CEE) Uimh. 302/93 ón 
gComhairle173, arna aisghairm agus arna ionadú le Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle174. Is é príomhchúram EMCDDA ná faisnéis faoi 
dhrugaí agus andúil i ndrugaí a bhailiú, a anailísiú agus a chraobhscaoileadh chun faisnéis 
oibiachtúil, iontaofa agus inchomparáide a ullmhú agus a fhoilsiú ar an leibhéal Eorpach. Tá an 
fhaisnéis sin ceaptha a bheith mar bhunús chun anailís a dhéanamh ar an éileamh ar dhrugaí 
agus ar bhealaí chun an t-éileamh sin a laghdú, chomh maith lena bheith mar bhunús d’anailísí 
ar fheiniméin eile a bhaineann leis an margadh drugaí. I bhFíor 3.32.1, tugtar na 
príomhfhigiúirí do EMCDDA175. 

                                                             
173 Rialachán (CEE) Uimh. 302/93 lena mbunaítear Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí 

agus Andúil i nDrugaí. 

174 Rialachán (CE) Uimh. 1920/2006 maidir leis an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí 
agus Andúil i nDrugaí. 

175 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EMCDDA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.emcdda.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex%3A31993R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX:32006R1920
http://www.emcdda.europa.eu/
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Fíor 3.32.1 – Príomhfhigiúirí do EMCDDA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EMCDDA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar 
ag EMCDDA. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.32.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EMCDDA. 

3.32.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EMCDDA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

23

25

Buiséad (milliúin euro)*

102

110

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.32.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Lárionaid Faireacháin Eorpaigh um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí 
(“EMCDDA”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais176 agus de na 
tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad EMCDDA177 don bhliain 
airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.32.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EMCDDA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EMCDDA 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
176 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

177 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.32.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.32.8. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

D’fhostaigh EMCDDA oibrithe eatramhacha trí chreatchonradh gan 
déanamh de réir cheanglais Threoir 2008/104/CE agus dhlí saothair na 
Portaingéile. Ba cheart do EMCDDA anailís a dhéanamh ar dhálaí oibre a 
chuid oibrithe eatramhacha agus a áirithiú go bhfuil siad i gcomhréir leis 
an dlí saothair Eorpach agus náisiúnta. 

Idir lámha 
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Freagra EMCDDA 
Níl aon tuairimí ná barúlacha ag EMCDDA. 
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3.33. Gníomhaireacht an Aontais 
Eorpaigh i ndáil le Comhar i 
bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) 

Réamhrá 

3.33.1. Bunaíodh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i 
bhForfheidhmiú an Dlí (“Europol”), atá lonnaithe sa Háig, le Rialachán (AE) 2016/794 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016178, lena ndearnadh Cinneadh 
(2009/371/CBG) ón gComhairle a aisghairm agus a ionadú179. Is é cuspóir Europol ná tacú leis 
an ngníomhaíocht a dhéanann údaráis phóilíneachta na mBallstát agus seirbhísí eile 
forfheidhmithe an dlí. Tacaíonn sé freisin le comhar frithpháirteach a mhéid a bhaineann le 
coireacht thromchúiseach a dhéanann difear do dhá Bhallstát nó níos mó a chosc agus a 
chomhrac, le cineálacha coireachta a mbíonn tionchar acu ar leas coiteann atá cumhdaithe ag 
beartas an Aontais agus le sceimhlitheoireacht. I bhFíor 3.33.1, tugtar na príomhfhigiúirí do 
Europol180. 

                                                             
178 Rialachán (AE) 2016/794 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i 

bhForfheidhmiú an Dlí. 

179 Cinneadh ón gComhairle an 6 Aibreán 2009 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Póilíní 
(Europol). 

180 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí Europol ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.europol.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex%3A32009D0371
http://www.europol.europa.eu/
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Fíor 3.33.1 – Príomhfhigiúirí do Europol 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla Europol do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
Europol. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.33.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht Europol. 

3.33.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht Europol agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

183

210

Buiséad (milliúin euro)*

884

979

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.33.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i 
bhForfheidhmiú an Dlí (“Europol”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais181 
agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad Europol182 don bhliain 
airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.33.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais Europol don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais Europol 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
181 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

182 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.33.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.33.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.33.9. Idir 2019 agus 2021, rinne Europol measúnú ar dhá chás de coinbhleacht leasa 
féideartha i ndáil le duine sinsearach ar an bhfoireann a bheith ag gabháil do phost nua in áit 
eile. I gcás amháin a d’athbhreithníomar, fuaireamar, de shárú ar Airteagal 16 de na Rialacháin 
Foirne, nár eisigh Europol a chinneadh laistigh den spriocdháta agus, dá bhrí sin, gur údaraigh 
sé – de réir éifeacht an neamhghnímh sin – don duine i dtrácht dul i mbun an phoist nua gan 
aon srianta. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.33.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Chuir Europol fadú ar bhonn neamhrialta le ré chreatchonartha chun 
seirbhísí taistil gnó a sholáthar tar éis don chreatchonradh sin a dhul in 
éag, agus thug sé gnéithe praghsanna nua isteach. Ba cheart feabhas a 
chur ar bhainistiú conarthaí agus ar rialuithe ex ante Europol. 

Críochnaithe 

2019 

Chuir Europol fadú ar bhonn neamhrialta le ré chreatchonartha chun 
seirbhísí taistil gnó a sholáthar trí dhá leasú ar an gcreatchonradh a 
shíniú tar éis don chreatchonradh sin a dhul in éag in 2018. Léiríonn sé 
sin laigí i mbainistiú conarthaí agus i rialuithe ex ante. 

Críochnaithe 

2019 

Ní raibh na sonraíochtaí tairisceana a bhí ag gabháil le creatchonradh le 
haghaidh troscán, gabhálas agus seirbhísí gaolmhara sách sonrach. Bhain 
sé sin an bonn ó chineál iomaíoch an nós imeachta tairisceana. Ba cheart 
do Europol a áirithiú go bhfuil machnamh ceart déanta ar shonraíochtaí 
tairisceana ionas go mbeidh siad sách maith le go bhféadfaidh iomaíocht 
chothrom agus éifeachtach tarlú, ionas go ndéanfaidh nósanna imeachta 
soláthair an luach is fearr is féidir ar airgead a thabhairt i gcrích. 

N/B 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 
Rinne Europol íocaíocht dhéanach in 33 % de na cásanna. Thugamar 
moilleanna chomhchosúla faoi deara in 2019, 2018, agus 2017. Fágann 
an laige seo, atá ag tarlú bliain i ndiaidh bliana, Europol faoi lé riosca clú. 

Idir lámha 
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Freagra Europol 
3.33.9. Tugann Europol breathnóireacht CIE dá aire agus cuirfidh sé a nósanna imeachta in 
oiriúint chun an cinneadh gaolmhar a chur in iúl don bhall foirne sinsearach lena mbaineann 
laistigh de na hamlínte is infheidhme. Ó mheasúnú reatha ar an gcás ex-post, tá Europol in ann 
a dhearbhú nach raibh an eagraíocht neamhchosanta ar choinbhleacht leasa faoi Airteagal 16 
de Rialacháin Foirne an Aontais, agus dá bhrí sin nach raibh gá le haon srianta.  
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Gníomhaireachtaí a mhaoinítear faoi 
Cheannteideal 7 de CAI – Riarachán 

Poiblí Eorpach 
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3.34. Gníomhaireacht Soláthair 
Euratom (ESA) 

Réamhrá 

3.34.1. Rinneadh Gníomhaireacht Soláthair Euratom (“ESA”), atá lonnaithe i 
Lucsamburg, a chruthú in 1958183. Rinneadh ollchóiriú ar a cuid reachtanna le Cinneadh 
2008/114/CE, Euratom ón gComhairle184. Is é príomhchúram GSE ná a áirithiú go bhfuil 
soláthar rialta d’ábhair núicléacha, go háirithe breoslaí núicléacha, ann d’úsáideoirí an Aontais. 
Déanann sé é sin trí chomhbheartas soláthair a bhainistiú bunaithe ar phrionsabal na rochtana 
comhionainne ar fhoinsí soláthair. I bhFíor 3.34.1, tugtar na príomhfhigiúirí do ESA185. 

Fíor 3.34.1 – Príomhfhigiúirí do ESA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ESA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag ESA. 

                                                             
183 IO 27, 6.12.1958, lch. 534/58. 

184 Cinneadh 2008/114/CE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Reachtanna do 
Ghníomhaireacht Soláthair Euratom. 

185 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ESA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.esa.europa.eu. 

0,4

0,3

Buiséad (milliúin euro)*

16

16

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:P:1958:027:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0114
http://ec.europa.eu/euratom/index.html
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.34.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ESA. 

3.34.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ESA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.34.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Gníomhaireacht Soláthair Euratom (“ESA”), atá comhdhéanta de na 
ráitis airgeadais186 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad 
ELA187 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
186 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

187 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 



 301 

Gníomhaireacht Soláthair Euratom (ESA) 

 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.34.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ESA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ESA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.34.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.34.8. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

Tugadh anonn leibhéal ard de leithreasuithe geallta le haghaidh Teideal II 
(caiteachas oibriúcháin). Cruthaíonn sé sin rioscaí do chur chun feidhme 
leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí 2021 ós rud é go raibh ráta ard 
cealaithe ann sna blianta roimhe sin. Ba cheart do ESA feabhas a chur ar 
a phleanáil buiséid agus ar a thimthriallta don chur chun feidhme. 

Críochnaithe 
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Freagra ESA 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
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Gníomhaireachtaí Féinmhaoinithe 
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3.35. Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí 
an Aontais Eorpaigh (CdT) 

Réamhrá 

3.35.1. Cruthaíodh Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh (“CdT”), atá 
lonnaithe i Lucsamburg, le Rialachán (CE) Uimh. 2965/94 ón gComhairle188. Is é an cúram atá ar 
CdT ná seirbhísí aistriúcháin a chur ar fáil do chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh. I bhFíor 3.35.1, 
tugtar na príomhfhigiúirí do CdT189. 

Fíor 3.35.1 – Príomhfhigiúirí do CdT 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla CdT do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag CdT. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.35.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht CdT. 

                                                             
188 Rialachán (CE) Uimh. 2965/1994 lena ndéantar Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais 

Eorpaigh a chur ar bun. 

189 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí CdT ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.cdt.europa.eu. 

50

56

Buiséad (milliúin euro)*

207

205

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021
2020

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1994/2965
http://www.cdt.europa.eu/
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3.35.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht CdT agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.35.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh (“CdT”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais190 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad CdT191 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.35.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais CdT don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais CdT amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 

                                                             
190 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

191 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.35.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.35.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.35.9. Thugamar faoi deara go raibh roinnt laigí i nósanna imeachta soláthair phoiblí 
CdT. In dhá chás, bhí conradh sínithe ag CdT tar éis úsáid a bhaint as nós imeachta 
idirbheartaithe le soláthraí aonair, agus i gcás amháin is nós imeachta idirbheartaithe le trí 
sholáthraí a bhí i gceist; sna trí chás sin, níor foilsíodh fógra conartha roimh ré. In dhá cheann 
de na trí chás sin, thug CdT bonn cirt don nós imeachta a roghnaigh sé á rá go raibh sé 
riachtanach cearta eisiacha, lena n-áirítear cearta maoine intleachtúla, a chosaint. Sa chás eile, 
is fíorphráinn a luaigh sé mar bhonn cirt dá rogha don nós imeachta. I ngach ceann de na trí 
chás sin, fuaireamar nach raibh an bonn cirt a luaigh CdT leordhóthanach, mar nach raibh na 
cearta maoine intleachtúla sainaitheanta agus nár léiríodh an fíorphráinn a bhí ann. Dá 
thoradh sin, tá na conarthaí neamhrialta, faoi mar atá an méid iomlán de €108 200 in 
íocaíochtaí gaolmhara. 
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Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.35.10. D’aimsíomar laigí freisin sa chaoi a ndearnadh doiciméadú ar dhá cheann de 
na trí nós imeachta sin. I gcás amháin, ní raibh dearbhuithe sínithe ag comhaltaí an choiste 
meastóireachta á rá nach raibh coinbhleacht leasa ann. Sa chás eile, ní raibh cinneadh foirmiúil 
déanta ag CdT gan coiste meastóireachta a cheapadh, ní raibh tuarascáil mheastóireachta ná 
cinneadh dámhachtana eisithe aige agus ní raibh fógra dámhachtana foilsithe aige. 
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Freagra CdT 
3.35.9. Tugann an tIonad an bhreathnóireacht dá aire agus tá sé tiomanta beart a dhéanamh 
go pras chun a áirithiú go n-urramófar na rialacha agus na rialacháin is infheidhme. 

3.35.10. Tugann an tIonad an bhreathnóireacht dá aire agus tá sé tiomanta a áirithiú go 
ndéanfar gach gníomh ábhartha chun aghaidh a thabhairt uirthi. 
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3.36. An Oifig Chomhphobail um 
Chineálacha Plandaí (CPVO) 

Réamhrá 

3.36.1. Cruthaíodh an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO), atá lonnaithe 
in Angers, le Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 ón gComhairle192. Is é an príomhchúram atá air ná 
iarratais ar dheonú cearta maoine tionsclaíche Eorpacha do chineálacha plandaí a chlárú agus 
a scrúdú, agus a chinntiú go ndéanfaidh na hoifigí inniúla sna Ballstáit na scrúduithe teicniúla is 
gá. I bhFíor 3.36.1, tugtar na príomhfhigiúirí do CPVO193. 

Fíor 3.36.1 – Príomhfhigiúirí do CPVO 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla CPVO do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
CPVO. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.36.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht CPVO. 

                                                             
192 Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 maidir le cearta Comhphobail i ndáil le cineálacha plandaí. 

193 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí CPVO ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.cpvo.europa.eu. 

20

20

Buiséad (milliúin euro)*

48

49

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A31994R2100
http://www.cpvo.europa.eu/
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3.36.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht CPVO agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.36.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (“CPVO”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais194 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad CPVO195 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.36.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais CPVO don bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais CPVO amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 

                                                             
194 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

195 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.36.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.36.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.36.9. I nós imeachta soláthair le haghaidh seirbhísí slándála, fuaireamar na heasnaimh 
seo a leanas: 

(a) Bhí an tairseach láimhdeachais bhliantúil socraithe ró-ard sna sonraíochtaí 
tairisceana, ag €240 000, nó ag ceithre oiread luach bliantúil measta an chonartha. 
Téann sé sin i gcoinne Phointe 19 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán 
Airgeadais, ina sonraítear nach féidir leis an láimhdeachas bliantúil íosta a bheith os 
cionn dhá oiread luach bliantúil measta an chonartha. Rinneadh tairgeoir amháin a 
eisiamh go mícheart mar nach raibh an tairseach sin sroichte ag an tairgeoir sin. 

(b) Bhí tairgeoir eile ann, gnó a cruthaíodh in Aibreán 2019, nach raibh in ann cuntais 
bhliantúla don dá bhliain roimhe sin, a léireoidh an láimhdeachas bliantúil a bhí 
riachtanach, a thabhairt ar aird. Níor ghlac an coiste meastóireachta leis an árachas 
(chun riosca de €8 000 000 a chumhdach) a sholáthair an tairgeoir, ná níor iarr sé ar 
an tairgeoir a acmhainneacht airgeadais a léiriú ar bhealach eile; mar shampla, trí 
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phlean gnó do 2021 a chur ar fáil. Is sárú é an neamhghníomh sin ar Airteagal 167 
den Rialachán Airgeadais. Rinne an coiste meastóireachta an tairgeoir sin a eisiamh. 

Bunaithe ar a bhfuil anseo thuas, measaimid go raibh an nós imeachta soláthair (a tugadh i 
gcrích le conradh dar luach €249 604 a dhámhachtain) agus na híocaíochtaí gaolmhara 
(€37 441 in 2021) neamhrialta. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.36.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2014 Cé go ndeachaigh CPVO i mbun oibríochta in 1995, níl comhaontú 
ceanncheathrún sínithe fós leis an mBallstát óstach. 

Idir lámha 

(Níl smacht ag CPVO air sin) 

2016 
Ní cheanglaítear leis an Rialachán lenar bunaíodh CPVO go bhfuil 
meastóireachtaí feidhmíochta seachtracha le déanamh ar bhonn 
tréimhsiúil. 

Idir lámha 

(Níl smacht ag CPVO air sin) 
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Freagra CPVO 
Tugann an Oifig dá haire barúlacha na Cúirte maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht idirbheart agus 
cuirfidh sí an méid sin i bhfeidhm i nósanna imeachta amach anseo.  
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3.37. Oifig Maoine Intleachtúla an 
Aontais Eorpaigh (EUIPO) 

Réamhrá 

3.37.1. Bunaíodh Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (“EUIPO”), atá lonnaithe 
in Alicante, le Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle196. Tá 
EUIPO freagrach as bainistiú a dhéanamh ar thrádmharc AE agus dearaí Comhphobail 
cláraithe, ar chomhar Eorpach agus idirnáisiúnta i réimse na maoine intleachtúla agus ar an 
bhFaireachlann Eorpach um Sháruithe ar Chearta Maoine Intleachtúla. Is é EUIPO atá tagtha i 
gcomharbas ar an Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (“OHIM”) a cuireadh ar 
bun le Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle197. I bhFíor 3.37.1, tugtar na príomhfhigiúirí 
do EUIPO198. 

Fíor 3.37.1 – Príomhfhigiúirí do EUIPO 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EUIPO do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EUIPO. 

                                                             
196 Rialachán (AE) 2017/1001 maidir leis an Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh. 

197 Rialachán (AE) 40/94 maidir leis an Trádmharc Comhphobail. 

198 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EUIPO ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.euipo.europa.eu. 

465

534

Buiséad (milliúin euro)*

1 093

1 166

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A31994R0040
http://www.euipo.europa.eu/
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.37.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EUIPO. 

3.37.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EUIPO agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.37.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (“EUIPO”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais199 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad EUIPO200 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 
2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
199 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

200 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.37.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EUIPO don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EUIPO 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.37.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.37.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart 

3.37.9. Inár dtuarascáil iniúchóireachta do bhliain airgeadais 2018201, thángamar ar an 
gconclúid go raibh nós imeachta soláthair do sheirbhísí glantacháin neamhrialta. Mar thoradh 
air sin, tá gach íocaíocht a rinneadh ina dhiaidh sin agus a bhí bunaithe ar an gcreatchonradh 
sin neamhrialta. In 2021, is é €1 708 242 a bhí sa mhéid íocaíochtaí a bhain leis sin. 

Barúlacha maidir le bainistiú buiséadach 

3.37.10. Rinne EUIPO modhnú ar a struchtúr buiséid in 2021 agus chuir sé íocaíocht de 
€8.5 milliún a rinneadh leis an Scoil Eorpach in Alicante faoi Theideal 4 – “Rannchuidiú le 
beartais an Aontais” seachas í a chur faoi Theideal 1 – “Caiteachas a bhaineann le daoine atá 
ag obair leis an Oifig”, rud ba ghnách leis a dhéanamh sna blianta roimhe sin. 

Thug EUIPO réasúnú don athrú sin, á rá ina chuntais go rabhthas “ag déileáil le maoiniú na 
Scoile Eorpaí in Alicante, faoi chomhaontú athnuaite a tugadh i gcrích in 2020 i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Rialachán Airgeadais na hOifige, mar ‘mhíreanna buiséid ar leith’, de réir bhrí 
Airteagal 10(4) de Rialachán Airgeadais na hOifige, agus dá bhrí sin go rabhthas á chistiú trí 
chúlchistí airgeadais na hOifige. Ligeann sé sin don Oifig na cúlchistí airgeadais a shlógadh go 
héifeachtach. Tá sé tuairiscithe, dá bhrí sin, faoi chatagóir dhifriúil, in éineacht leis na 
ranníocaíochtaí eile atá déanta i dtreo bheartais an Aontais a chistítear trí na cúlchistí 
airgeadais.” Tugaimid ar aire, áfach, nach bhfuil na coinníollacha carnacha a leagtar síos in 
Airteagal 7(1) de Rialachán Airgeadais EUIPO á gcomhlíonadh ag an gcomhaontú i dtaca le 
maoiniú na Scoile Eorpaí in Alicante ag EUIPO, i.e. an ceanglas i dtaobh úsáid a bhaint as 
saineolas sonrach na hOifige agus an ceanglas i dtaobh ranníocaíocht i dtreo mhaoiniú na 
Scoile Eorpaí in Alicante a bheith ag teacht faoi chuspóirí EUIPO. 

Sa chomhthéacs sin, ba cheart a thabhairt ar aire freisin – faoi chreat airgeadais ilbhliantúil 
(CAI) an Aontais – go bhfuil an caiteachas le haghaidh maoiniú na Scoileanna Eorpacha 
clúdaithe faoin gceannteideal céanna le caiteachas riaracháin na n-institiúidí, lena n-áirítear 
caiteachas foirne (e.g. Ceannteideal 7 – Riarachán Poiblí Eorpach in CAI 2021-2027, nó 
Ceannteideal 5 – Riarachán in CAI 2014-2020). 

Dá bhrí sin, agus i bhfianaise ról na Scoile in oideachas a chur ar leanaí daoine den fhoireann in 
EUIPO agus a mhéid a rannchuidíonn sí le foireann ardcháilithe a mhealladh chuig EUIPO agus 
a choinneáil ann, measaimid nach ionann íocaíocht EUIPO leis an Scoil Eorpach agus 
ranníocaíocht i dtreo bheartais an Aontais, mar thuigfí tríd an gcaiteachas sin a chur faoi 
Theideal 4 de bhuiséad EUIPO. 

                                                             
201 Mír 3.34.8 den Tuarascáil bhliantúil maidir le Gníomhaireachtaí an Aontais do bhliain 

airgeadais 2018 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2018/AGENCIES_2018_EN.pdf
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Go bunúsach, measaimid gur ionstraim den bheartas acmhainní daonna, atá nasctha le dea-
bhail fhoireann EUIPO agus a dteaghlaigh, atá i gcómhaoiniú na Scoile Eorpaí. Tá ath-aicmiú na 
n-íocaíochtaí gaolmhara mar ranníocaíocht i dtreo bheartais an Aontais ag dul in aghaidh 
nádúr an chaiteachais. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.37.11. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2018 

Shínigh EUIPO conradh le haghaidh seirbhísí glantacháin le tairgeoir a 
raibh tairiscint thar a bheith íseal curtha isteach aige. Tá an nós imeachta 
soláthair agus na híocaíochtaí is bun leo neamhrialta. Ba cheart do EUIPO 
anailís a dhéanamh ar chásanna de thairiscintí a d’fhéadfadh a bheith 
neamhghnách, agus é sin a dhéanamh go críochnúil chun comhlíonadh 
an Rialacháin Airgeadais agus iomaíocht chóir a áirithiú. 

Idir lámha 

2019 

D’fhoilsigh EUIPO fógra folúntais chun painéal de Shaineolaithe 
Tionscadail ina Roinn Custaiméirí a chur i dtoll a chéile. San fhógra 
folúntais sin, bhí dhá phróifíl éagsúla d’iarrthóirí leagtha síos a raibh 
meastóireacht ar leithligh le déanamh orthu. Le linn an phróisis 
roghnúcháin, áfach, rinneadh na hiarrthóirí go léir a mheasúnú de réir na 
gcritéar roghnúcháin go léir, rud a thug buntáiste d’iarrthóirí a raibh an 
dá phróifíl acu. 

Thairis sin, sa nós imeachta céanna, rinne an coiste roghnúcháin iarrthóir 
nár bhain amach an pasmharc réamhshocraithe a chur in ionad iarrthóir 
eile a dhiúltaigh cuireadh chun agallaimh. Cé go raibh 17 n-iarrthóir eile 
ann a ndearnadh an líon céanna pointí ar a laghad a dhámhachtain orthu 
agus a rinneadh a dhámhachtain ar an iarrthóir a fuair an cuireadh, níor 

Idir lámha 
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Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

thug an coiste roghnúcháin aon bhonn cirt i bhfoirm doiciméad a 
mhíneodh an chúis gur tugadh cuireadh don iarrthóir sin, a bhí fostaithe 
cheana féin ag EUIPO. 

Dá bhrí sin, bhí an nós imeachta roghnúcháin neamhrialta, mar gur bhain 
na laigí sin an bonn ó phrionsabail na trédhearcachta agus na córa 
comhionainne d’iarrthóirí. 

2019 

Deonaíonn EUIPO liúntas do dhaoine den fhoireann a dhéanann dualgas 
cúltaca i réimsí an bhonneagair. Ós rud é gur rud fíor-eisceachtúil é an 
plean leanúnachais gnó a ghníomhachtú, measaimid nach bhfuil aon ghá 
deimhnithe ann le liúntas le haghaidh dualgas cúltaca a íoc le daoine den 
bhainistíocht shinsearach in EUIPO. Tá sé sin ag teacht leis an gcleachtas 
in institiúidí an Aontais. Thairis sin, ba cheart do EUIPO feabhas a chur ar 
na seiceálacha a dhéanann sé i ndáil le dualgas cúltaca ionas go 
gcinnteofar nach mbeidh íocaíochtaí neamhrialta á ndéanamh. 

N/B 

2019 

I mí na Samhna 2018, d’údaraigh an Coiste um an mBuiséad go 
gceannófaí réimse talún ar €4 700 000. Níor chuir EUIPO aon fhianaise 
eile ar fáil a léireodh go raibh gá le fadú fadtéarmach ar a áitreabh a 
ráthú. Measaimid, dá bhrí sin, nach úsáid tháirgiúil as barrachas buiséid 
EUIPO a bhí i gceannach na talún, agus gur sháraigh sé prionsabal na 
bainistíochta fónta airgeadais. 

N/B 



 323 

Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO) 

 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019 

Meabhraímid, i dTuairim Uimh. 01/2019 maidir le Rialachán Airgeadais 
EUIPO ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, gur tháinig an Chúirt Iniúchóirí ar an 
gconclúid nach raibh úsáid tháirgiúil á baint as barrachas buiséid EUIPO, 
bíodh sin ar leibhéal EUIPO nó ar leibhéal an Aontais, agus gur cheart do 
EUIPO, in éineacht leis an gCoimisiún Eorpach, féachaint an bhféadfaí na 
barrachais bhuiséid a úsáid chun tacú le hionstraimí airgeadais a 
thacaíonn le gníomhaíochtaí taighde agus nuálaíochta i bhfiontair 
Eorpacha agus le fás na bhfiontar sin. 

Críochnaithe 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP19_01/OP19_01_EN.pdf
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Freagra EUIPO 
3.37.9. Mar a luadh i bhfreagra na hOifige a cuireadh san áireamh i dtuarascáil iniúchóireachta 
2018, lean an Oifig na céimeanna go léir dá bhforáiltear sa Rialachán Airgeadais agus í ag 
déileáil le tairiscint a d’fhéadfadh a bheith chomh híseal sin. Dá bhrí sin, níor aontaigh an Oifig 
le ráiteas na Cúirte gurb ionann seirbhís ar phraghas laghdaithe (atá eisceachtúil agus nach 
n-úsáidtear ach go hannamh) agus cleachtas éagórach agus buntáiste iomaíoch éagórach i leith 
iomaitheoirí. 

Níor shainaithin an Oifig aon chúis chun an conradh a fhoirceannadh go luath agus, dá bhrí sin, 
d’fhan sé i bhfeidhm go dtí go ndeachaigh sé in éag i mí an Mhárta 2022. 

3.37.10. Rinneadh tuairisciú ranníocaíocht na hOifige le Scoil Eorpach Alicante faoi Theideal 4 
den bhuiséad in 2021 mar thoradh ar chomhaontú athnuaite leis an gCoimisiún agus leis an 
Scoil Eorpach a bheith ag teacht i bhfeidhm in 2020 agus é mar aidhm leis forálacha nua a 
Rialacháin Airgeadais athbhreithnithe (a tháinig i bhfeidhm in 2019) a chomhlíonadh, go 
háirithe Airteagal 10(4), ina luaitear, i measc nithe eile, “i gcás ina gcuireann an Oifig 
comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán seo chun 
feidhme (comhaontuithe ranníocaíochta, comhaontuithe deontais agus comhpháirtíochtaí 
creata airgeadais), beidh ítimí buiséid ar leithligh aici ar na hoibríochtaí ioncaim agus 
caiteachais” agus chun úsáid tháirgiúil a bhaint as an mbarrachas buiséid. 

I bhfianaise an mhéid thuas, mheas an Oifig gurbh iomchuí tuairisciú ar leithligh ina buiséad ar 
chómhaoiniú na ranníocaíochta comhlántaí a leanfadh an Coimisiún Eorpach de bheith á íoc, in 
éagmais comhaontú ranníocaíochta leis an Oifig, ó bhuiséad an Aontais, i gcomhréir le 
hAirteagal 25 den Choinbhinsiún lena sainmhínítear Reacht na Scoileanna Eorpacha an 21 
Meitheamh 1994. 

Thairis sin, ós rud é go bhfuil an comhaontú teoranta ó thaobh ama de agus nach féidir é a 
athnuachan ach amháin má fhormheasann comhlachtaí rialaithe na hOifige é, measann an 
Oifig nach ionann é agus caiteachas athfhillteach riaracháin na hOifige, rud is ábhartha fós ós 
rud é nár chuir an reachtóir an cineál sin caiteachais san áireamh i measc chúraimí ná 
oibleagáidí eile na hOifige. 

Cuireadh an méid sin i láthair go trédhearcach do na páirtithe leasmhara uile a raibh baint acu 
le glacadh bhuiséad na hOifige agus an chláir oibre, lena n-áirítear ionadaithe ón gCoimisiún 
Eorpach. 

Ina theannta sin, sular glacadh é, rinneadh comhairliúchán foirmiúil leis an gCoimisiún Eorpach 
maidir leis an gclár oibre i gcomhréir le Rialachán Airgeadais na hOifige agus ní dhearnadh 
amhras ar an gcomhairliúchán sin. Chomh maith leis sin, foráiltear go sainráite i dteimpléad 
SPD do chomhaontuithe ranníocaíochta ó ghníomhaireachtaí leis an gCoimisiún Eorpach do na 
Scoileanna Eorpacha. 
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Déantar cómhaoiniú na hOifige ar an Scoil Eorpach trí chomhaontú trípháirteach, a ndearnadh 
an athnuachan is déanaí air in 2020 ar feadh tréimhse cúig bliana. Leis an gcomhaontú sin, lean 
an Oifig de ranníocaíocht chomhlántach a íoc le hacmhainní airgeadais dílse. 

Is é an Coimisiún tairbhí deiridh an chomhaontaithe idir an Coimisiún, an Oifig agus an Scoil 
Eorpach ó laghdaigh an chéad cheann a mhaoiniú chuig an scoil Eorpach i gcoinne 
ranníocaíocht na hOifige. 

Measann an Oifig go rachadh tuairisciú chómhaoiniú Scoil Eorpach Alicante mar chostas a 
bhaineann leis an bhfoireann faoin mbuiséad oibríochtúil i gcomparáid leis na ceanglais 
(“beidh míreanna buiséid ar leithligh i seilbh”) d’Airteagal 10(4) den Rialachán Airgeadais. 

Ós rud é go mbaineann an caiteachas a bhaineann leis an Ranníocaíocht le comhaontú a 
síníodh idir EUIPO, an Coimisiún agus na Scoileanna Eorpacha bunaithe ar Airteagal 7, measann 
an Oifig nach amháin go bhfuil úsáid an bharrachais le haghaidh mhaoiniú na ranníocaíochta 
agus a miondealaithe i dTeideal 4 dlíthiúil ach dlisteanach freisin. 

Ar an gcúis sin, measann an Oifig nach gcomhfhreagraíonn an ranníocaíocht leis an Scoil 
Eorpach do chaiteachas athfhillteach riaracháin na hOifige ós rud é go bhfuil teorainn ama leis 
an gcomhaontú agus nach bhfuil aon ionstraim dlí ann seachas an comhaontú lena gceanglófaí 
ar an Oifig an ranníocaíocht a íoc (de chineál conarthach). 

Mar sin féin, cuirfidh an Oifig breathnóireacht na Cúirte san áireamh in éineacht leis na 
páirtithe leasmhara a bhfuil baint acu le cleachtaí buiséadaithe amach anseo. 
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3.38. An Bord Réitigh Aonair (SRB) 

Réamhrá 

3.38.1. Bunaíodh an Bord Réitigh Aonair (“SRB”), atá lonnaithe sa Bhruiséil, le Rialachán 
(AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir le Sásra Réitigh 
Aonair (“Rialachán SRM”)202. Is é misean SRB ná a áirithiú i dtaobh institiúidí creidmheasa agus 
gnólachtaí infheistíochta áirithe (“institiúidí creidmheasa”) a chliseann, nó ar dócha go gclisfidh 
orthu, gur féidir iad a réiteach ar bhealach ordúil leis an tionchar is lú is féidir ar 
fhíorgheilleagar agus ar airgeadas poiblí na mBallstát atá rannpháirteach san Aontas 
Baincéireachta. Tá SRB i gceannas ar an gCiste Réitigh Aonair a riar, a bunaíodh le Rialachán 
SRM agus atá ceaptha tacú leis an Sásra Réitigh Aonair. 

3.38.2. Tá a bhuiséad féin ag SRB, atá ar leithligh ó bhuiséad an Aontais. Bailítear 
ranníocaíochtaí ó institiúidí creidmheasa atá bunaithe i mBallstáit atá rannpháirteach san 
Aontas Baincéireachta. I bhFíor 3.38.1, tugtar na príomhfhigiúirí do SRB203. 

                                                             
202 Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós 

imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí 
infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010. 

203 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí SRB ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.srb.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A225%3ATOC&toc=OJ%3AC%3A2018%3A152%3AFULL
https://www.srb.europa.eu/
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Fíor 3.38.1 – Príomhfhigiúirí do SRB 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla SRB do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag SRB. 

Tá an Ciste Réitigh Aonair á fhorbairt de réir a chéile le linn na tréimhse ó 2016 go 2023 agus 
ba cheart go mbainfeadh sé amach an sprioc de 1 % ar a laghad de mhéid na dtaiscí 
cumhdaithe ó na hinstitiúidí creidmheasa go léir laistigh den Aontas Baincéireachta Eorpach 
faoin 31 Nollaig 2023. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.38.3. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht SRB. 

3.38.4. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht SRB agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

37 988

47 489
Buiséad (milliúin euro)*

397

399

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021
2020

122

37 866

122

47 367

Cuid I (Buiséad 
riaracháin an Bhoird)

Cuid II (Buiséad an Chiste 
agus an Chúlchiste)
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Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.38.5. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais an Bhoird Réitigh Aonair (SRB), atá comhdhéanta de na ráitis 
airgeadais204 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad SRB205 
don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.38.6. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais SRB don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais SRB amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Béim ar ábhar 

3.38.7. Tarraingímid aird ar Nóta 8.L – “Foilsiú maidir le hachomhairc agus cásanna 
dlí” de chuntais SRB, ina dtugtar tuairisc ar achomhairc riaracháin agus imeachtaí 
breithiúnacha a bhaineann leis na ranníocaíochtaí ex ante idir roinnt institiúidí 

                                                             
204 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

205 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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creidmheasa agus údaráis réitigh náisiúnta agus SRB, chomh maith le himeachtaí dlíthiúla 
eile atá tugtha i gcoinne SRB os comhair na Cúirte Ginearálta agus Chúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh. 

Measann SRB gur dóchúil go mbeidh gá le heis-sreabhadh acmhainní eacnamaíocha chun 
cuid de na cásanna atá ar feitheamh a shocrú. Dá bhrí sin, tugtar aitheantas don 
neamhchosaint a bhaineann leis na cásanna sin trí fhoráil do shuim de €242 750 atá ag 
freagairt do chostais dhlíthiúla ionadaíochtaí dlíthiúla an pháirtí freasúraigh (i Nóta 7.F). 
Measann SRB nach dóchúil go mbeidh gá le heis-sreabhadh acmhainní eacnamaíocha 
chun na cásanna eile a réiteach. Dá bhrí sin, níl aitheantas tugtha don neamhchosaint 
ghaolmhar mar fhoráil sa ráiteas ar an staid airgeadais. Maidir leis an tionchar a 
d’fhéadfadh a bheith acu ar ráitis airgeadais SRB don bhliain airgeadais dar chríoch an 
31 Nollaig 2021 (go háirithe dliteanais theagmhasacha, forálacha agus dliteanais), tagann 
sé sin faoi réir iniúchadh bliantúil sonrach faoi mar a foráiltear dó in Airteagal 92(4) de 
Rialachán SRM. 

3.38.8. Tarraingímid aird ar Nóta 8.S – “Imeachtaí i ndiaidh na tréimhse 
tuairiscithe” de chuntais SRB, ina dtugtar tuairisc ar imeachtaí a tharla ina dhiaidh sin agus 
a bhain le réiteach Sberbank AG agus ar éifeacht chogadh foghach na Rúise in aghaidh na 
hÚcráine ar ghníomhaíochtaí SRB agus ar a phunann infheistíochtaí. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Béim ar ábhar 

3.38.10. Tugaimid ar aire go bhfuil feidhm iomlán freisin ag an mír i dtaobh béim 
ar ábhar maidir le beachtas na gcuntas a bhfuil tuairisc air i mír 3.38.7 maidir le 
dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim. 

Ábhar eile 

3.38.11. Gan amhras a tharraingt ar an tuairim atá léirithe anseo thuas, is mian 
linn béim a chur ar an bhfíoras go ndéantar ranníocaíochtaí an Chiste a ríomh ar bhonn na 
faisnéise a chuireann institiúidí creidmheasa (agus roinnt gnólachtaí infheistíochta) ar fáil 
do SRB. Bhí ár n-iniúchadh ar ioncam SRB bunaithe ar an bhfaisnéis sin, ach ní 
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dhearnamar beachtas na faisnéise sin a fhíorú. Ní áitítear i Rialachán SRB go bhfuil creat 
rialaithe cuimsitheach agus comhsheasmhach le cur i bhfeidhm chun beachtas na 
faisnéise a áirithiú. Déanann SRB, áfach, seiceálacha comhsheasmhachta agus 
anailíseacha ar an bhfaisnéis, chomh maith le roinnt seiceálacha ex post ar leibhéal na n-
institiúidí creidmheasa. Thugamar ar aire freisin, i gcás eintitis atá mar chuid de ghrúpa dá 
dtagraítear in Airteagal 7(2)(a) de Rialachán SRA, go bhfuil sé éigeantach go mbeadh 
nósanna imeachta comhaontaithe ag iniúchóirí ann ó 2022. Ní féidir le SRB mionsonraí a 
eisiúint i dtaobh ríomh na ranníocaíochtaí a bhfuil measúnú riosca déanta orthu i gcás 
gach institiúide creidmheasa, mar go bhfuil siad idirnasctha agus go bhfuil faisnéis i modh 
rúin i dtaca le hinstitiúidí creidmheasa eile ar áireamh iontu. Cé go bhféadfadh sé sin 
difear a dhéanamh do thrédhearcacht na ríomhanna sin, mheas an Chúirt Bhreithiúnais 
nach mór cothromaíocht a aimsiú idir an oibleagáid atá ar SRB ó thaobh cúiseanna a 
thabhairt dá chuid cinntí maidir lena ranníocaíochtaí ex ante agus an prionsabal go bhfuil 
rúin ghnó le cosaint. I rialú na Cúirte206, deirtear an méid seo a leanas: “Ní chuireann 
Rialachán Tarmligthe 2015/63 cosc ar SRB ó leordhóthain faisnéise a fhoilsiú, i bhfoirm 
chomhbhailithe agus i ndíth ainm, a chuirfeadh ar chumas na hinstitiúide a thuiscint cén 
caoi a ndearnadh a staid aonair a chur san áireamh i ríomh a ranníocaíochta ex ante leis 
an SRF i gcoibhneas le staid na n-institiúidí eile go léir atá i gceist.” Thugamar ar aire le 
haghaidh ranníocaíochtaí 2021, gur eagraigh SRB céim chomhairliúcháin do na hinstitiúidí 
i dtrácht chuig go bhféadfaí nótaí tráchta i dtaobh aon ghné den phróiseas ríofa a eisiúint 
chucu. Sa chomhchomhairliúcháin sin, rinne pointí sonraí coiteanna ó ríomh na 
ranníocaíochtaí a chur in iúil, rud a lig do na hinstitiúidí, á dtógáil in éineach leis na sonraí i 
bhfoirm thuairiscithe sonraí na hinstitiúide féin, ríomh ranníocaíochtaí ex ante 2021 a 
ionsamhlú. Leis an gcéim nua sin i bpróiseas ríofa na ranníocaíochtaí, tá méadú tagtha ar 
thrédhearcacht SRB i leith institiúidí. Eagraíodh céim chomhairliúcháin den sórt sin freisin 
le haghaidh ríomh ranníocaíochtaí 2022.  

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.38.12. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.38.13. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

                                                             
206 Breithiúnas an 15 Iúil 2021, An Coimisiún / Landesbank Baden-Württemberg agus SRB 

(C-584/20 P agus C-621/20 P), míreanna 120 agus 139. 
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Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.38.14. D’aimsíomar roinnt easnamh in dhá nós imeachta earcaíochta faoi 
iniúchóireacht a d’fhéadfadh an bonn a bhaint ó phrionsabail na trédhearcachta. 

(a) I gceann de na nósanna imeachta sin, cé gur chinn an bord roghnúcháin ar dtús 
cúigear iarrthóirí ar a mhéad a chur ar an bpainéal, chinn sé – tar éis dó na 
hiarrthóirí a mheas – an líon iarrthóirí a mhéadú go dtí ochtar. 

(b) Ní rabhamar in ann nasc díreach a aimsiú idir cuid de na hinniúlachtaí ginearálta a 
bhí luaite san fhógra folúntais agus na ceisteanna agallaimh a bhí comhaontaithe, 
an cur i láthair ó bhéal agus na trialacha scríofa. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.38.15. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

I gcás soláthraí seirbhíse a fuair conradh faoin gComhaontú Bainistithe 
Infheistíochta le banc ceannais náisiúnta san Eorachórais chun gnéithe 
oibríochtúla de phróiseas infheistíochta an Chiste Réitigh Aonair (SRF) a 
eisfhoinsiú agus faoin gcomhaontú taisceánaigh leis an mbanc ceannais 
céanna chun sócmhainní, bainistiú airgid, agus dualgais imréitigh agus 
formhaoirseachta ar na sócmhainní faoi bhainistíocht a choimirciú, níl 
measúnú déanta ag SRB féachaint an raibh socruithe eagraíochtúla agus 
riaracháin leormhaithe agus éifeachtacha i bhfeidhm ag an soláthraí 
seirbhíse sin chun coinbhleacht leasa féideartha mhaolú sa chás go n-
éireodh coinbhleacht leasa as an bhfíoras go bhfuil ról mar Bhainisteoir 
Infheistíochta agus mar Thaisceánach ag an soláthraí seirbhíse sin. 

Idir lámha 

2020 

Tá acmhainneacht phróiseas bainistithe riosca SRB chun faireachán 
neamhspleách a dhéanamh ar phunann infheistíochta SRF teoranta. Is é 
a chéad teorannú ná nach bhfuil sé uathoibrithe. Is é an dara teorannú 
ná go bhfuil sé ag brath ar thuarascálacha agus anailís ó NCB agus ó oifig 
thosaigh SRB. 

Idir lámha 
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Freagra SRB 
3.38.11. Déantar na ranníocaíochtaí bliantúla ex-ante leis an gCiste a ríomh ar bhonn na 
faisnéise arna soláthar ag institiúidí creidmheasa agus ag roinnt gnólachtaí infheistíochta don 
Bhord. Cé nach soláthraíonn an Rialachán SRM do chreat cuimsitheach agus comhsheasmhach 
rialaithe chun iontaofacht na faisnéise a áirithiú, tugann an SRF aghaidh ar an gceist seo a 
mhéid is féidir leis. Déantar na sonraí a sholáthraítear a fhíorú i gcoinne na sonraí a chuir na 
hinstitiúidí isteach sa bhliain roimhe sin, agus i gcoinne na sonraí i mbunachar sonraí BCE. 
Cuireadh rialacha bailíochtaithe chun feidhme sa tairseach bailithe sonraí agus bailítear 
dearbhú breise, i bhfoirm tuarascála Nósanna Imeachta Comhaontaithe, ó na hinstitiúidí 
suntasacha. Cuirtear neamhréireachtaí in iúl do na NRAnna, agus iarrtar soiléiriú. Ar an 
mbealach sin cuirtear feabhas ar na sonraí sna timthriallta roimhe seo. Sa bhreis ar na 
céimeanna fíoraithe sonraí ex-ante atá curtha chun feidhme cheana ag BRA, déantar 
seiceálacha ex-post i bhfoirm athbhreithnithe deisce d’fhonn fianaise bhreise a bhailiú maidir 
le hiontaofacht na sonraí. 

3.38.14.a Tugann BRA an cinneadh dá aire agus déanfaidh sé na cúiseanna a dhoiciméadú 
maidir le haon athruithe ar líon réamhshainithe na n-iarrthóirí atá le cur ar an liosta ionadaithe 
deiridh. 

3.38.14.b Tugann BRA an tuairim dá aire agus chuir sé doiciméad inmheánach breise leis chun 
na hinniúlachtaí a mhapáil go sainráite leis na doiciméid mheasúnaithe reatha (ceisteanna 
agallaimh, cur i láthair ó bhéal agus triail scríofa). 
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Choimisiúin Eorpaigh 
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3.39. An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, 
Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (Chafea) 

Réamhrá 

3.39.1. Ón uair a bunaíodh í an 1 Eanáir 2005 gur dtí gur dúnadh í an 31 Márta 2021, bhí 
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (“Chafea”) 
lonnaithe i Lucsamburg. An 1 Aibreán 2021, ghlac Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle 
Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (EISMEA), an Ghníomhaireacht 
Eorpach Feidhmiúcháin um Thaighde (REA) agus an Ghníomhaireacht Eorpach Feidhmiúcháin 
um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA)207 – gníomhaireacht nuachruthaithe – cúraimí Chafea ar 
láimh. Gach sócmhainn agus dliteanais a bhí fágtha, is é HaDEA a ghlac iad sin ar láimh. I 
bhFíor 3.39.1, tugtar na príomhfhigiúirí do Chafea208. 

Fíor 3.39.1 – Príomhfhigiúirí do Chafea 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla Chafea do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
Chafea. 

                                                             
207 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún maidir leis na gníomhaireachtaí 

feidhmiúcháin. 

208 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí Chafea ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
http://ec.europa.eu/chafea. 

13

12

Buiséad (milliúin euro)*

75

76

Foireann (amhail an 31 Márta)**

2021

2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
http://ec.europa.eu/chafea
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Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.39.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht Chafea. 

3.39.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht Chafea agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.39.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, 
Talmhaíocht agus Bia (“Chafea”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais209 
agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad Chafea210 don bhliain 
airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

                                                             
209 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

210 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.39.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais Chafea don tréimhse ón 1 Eanáir go dtí 
an 31 Márta 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais Chafea 
amhail an 31 Márta 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar chríoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

3.39.6. Is é ár dtuairim go bhfuil an t-ioncam is bun leis na cuntais don tréimhse ón 
1 Eanáir go dtí an 31 Márta 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.39.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don tréimhse 
ón 1 Eanáir go dtí an 31 Márta 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.39.8. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019 

Ag leanúint as Teachtaireacht C(2020)2880/1 chuig an gCoimisiún an 
29 Aibreán 2020 maidir le cúraimí cur chun feidhme a tharmligean chuig 
Gníomhaireachtaí Feidhmiúcháin do chláir AE 2021-2027, aistreofar 
cúraimí Chafea chuig gníomhaireachtaí comhdhlúite eile de chuid an 
Aontais. Ag tráth an iniúchta in 2019, ní fhéadfaí dliteanais 
theagmhasacha a bhí ag éirí as an aistriú sin a mheas go beacht. 

Críochnaithe 
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Freagra Chafea 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
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3.40. An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, 
Bonneagar agus Comhshaol (CINEA) 

Réamhrá 

3.40.1. Rinneadh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar 
agus Comhshaol (“CINEA”), atá lonnaithe sa Bhruiséil, a chur ar bun le Cinneadh Cur Chun 
Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún211, is infheidhme ón 1 Aibreán 2021 go dtí an 
31 Nollaig 2028. Is é misean CINEA ná tacú le páirtithe leasmhara chun an Comhaontú Glas don 
Eoraip a thabhairt i gcrích. Chomh maith leis sin, déanann sé codanna de chláir éagsúla de 
chuid an Aontais a chur chun feidhme, ar cláir iad sin a bhfuil baint ag a bhformhór leis an 
mbeartas comhshaoil agus aeráide. Is é CINEA a tháinig i gcomharbas ar an nGníomhaireacht 
Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (“INEA”) a cuireadh ar bun le Cinneadh Cur Chun 
Feidhme 2013/801/AE ón gCoimisiún212, agus a bhí i mbun oibríochta ón 1 Eanáir 2014 go dtí 
an 31 Márta 2021. I bhFíor 3.40.1, tugtar na príomhfhigiúirí do CINEA213. 

                                                             
211 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún lena mbunaítear an 

Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol. 

212 2013/801/AE: Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gCoimisiún lena mbunaítear an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin. 

213 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí CINEA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
https://cinea.ec.europa.eu/index_en. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0801
https://cinea.ec.europa.eu/index_en
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Fíor 3.40.1 – Príomhfhigiúirí do CINEA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla CINEA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
CINEA. 

Is é an míniú atá ar an méadú sa bhuiséad agus sa líon foirne ná gur leathnaíodh sainordú na 
gníomhaireachta in 2021. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.40.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht CINEA. 

3.40.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht CINEA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

32

47

Buiséad (milliúin euro)*

313

474

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol 
(CINEA) 

 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.40.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um an Aeráid, Bonneagar 
agus Comhshaol (“CINEA”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais214 agus de 
na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad CINEA215 don bhliain 
airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.40.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais CINEA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais CINEA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
214 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

215 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol 
(CINEA) 

 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.40.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 
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An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol 
(CINEA) 

 

Freagra CINEA 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
 



 345 

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) 

 

3.41. An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas 
agus Cultúr (EACEA) 

Réamhrá 

3.41.1. Rinneadh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr 
(“EACEA”), atá lonnaithe sa Bhruiséil, a chur ar bun le Cinneadh Cur Chun Feidhme 
(AE) 2021/173 ón gCoimisiún216, is infheidhme ón 1 Aibreán 2021 go dtí an 31 Nollaig 2028. Is é 
an fócas téamach atá fós ag EACEA ná gníomhaíochtaí oideachasúla agus cruthaitheacha, agus 
tionscadail atá gar do shaoránaigh an Aontais. Is é EACEA a tháinig i gcomharbas ar an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (“EACEA”), arna cur ar 
bhun le Cinneadh 2013/776/AE ón gCoimisiún217, agus a bhí i mbun oibríochta ón 
1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Márta 2021. I bhFíor 3.41.1, tugtar na príomhfhigiúirí do EACEA218. 

                                                             
216 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún lena mbunaítear an 

Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde, Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na 
Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide, Gníomhaireacht 
Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde, agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin 
Eorpach um Oideachas agus Cultúr.  

217 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2013/776 ón gCoimisiún lena mbunaítear ‘an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir’. 

218 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EACEA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.eacea.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0776
http://www.eacea.europa.eu/
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An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) 

 

Fíor 3.41.1 – Príomhfhigiúirí do EACEA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EACEA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EACEA. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.41.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EACEA. 

3.41.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EACEA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

56

58

Buiséad (milliúin euro)*

432

454

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) 

 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.41.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Oideachas agus Cultúr 
(“EACEA”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais219 agus de na tuarascálacha 
ar chur chun feidhme bhuiséad EACEA220 don bhliain airgeadais dar críoch an 
31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.41.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EACEA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EACEA 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
219 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

220 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) 

 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.41.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.41.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le bainistiú buiséadach 

3.41.9. Fuaireamar amach go ndearna EACEA os cionn €6.36 milliún (12 %) de 
leithreasuithe 2021 a thabhairt anonn go dtí 2022. As an méid sin, bhí €2.6 milliún (29 %) ag 
baint le caiteachas riaracháin (Teideal II), agus €2.7 milliún (54 %) le caiteachas oibríochtúil 
(Teideal III). Tá rátaí arda de thabhairt anonn contrártha do phrionsabal buiséadach na 
bliantúlachta agus tugann sé le tuiscint go bhfuil fadhbanna struchtúracha ann ó thaobh chur 
chun feidhme an bhuiséid. 

As na leithreasuithe faoi Theideal II a tugadh anonn go dtí 2022, is ionchais arda bhoilscithe a 
thug EACEA mar bhonn cirt do €938 000. Ba cheart, áfach, go mbeadh na breithnithe sin curtha 
san áireamh nuair a bhí buiséad EACEA á chinneadh. Agus é á chur chun feidhme, ba cheart 
déanamh de réir prionsabal buiséadach na bliantúlachta. 
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An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) 

 

Freagra EACEA 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus 
Meánmhéide (EISMEA) 

 

3.42. Gníomhaireacht Feidhmiúcháin 
na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus 
na bhFiontar Beag agus Meánmhéide 
(EISMEA) 

Réamhrá 

3.42.1. Rinneadh Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus 
na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (EISMEA), atá lonnaithe sa Bhruiséil, a chur ar bun le 
Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún221, is infheidhme ón 1 Aibreán 2021 
go dtí an 31 Nollaig 2028. Is é an misean atá ag EISMEA ná seasamh an Aontais mar cheannaire 
domhanda sa taighde agus nuálaíocht a threisiú trí thacaíocht a thabhairt do nuálaithe, 
taighdeoirí, gnólachtaí agus tomhaltóirí Eorpacha. Is é a tháinig EISMEA i gcomharbas ar an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (“EASME”), a bhí i 
mbun oibríochta ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Márta 2021. I bhFíor 3.42.1, tugtar na 
príomhfhigiúirí do EISMEA222. 

                                                             
221 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún lena mbunaítear 

“Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag 
agus Meánmhéide”. 

222 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí EISMEA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
https://eismea.ec.europa.eu/index_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
https://eismea.ec.europa.eu/index_en
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus 
Meánmhéide (EISMEA) 

 

Fíor 3.42.1 – Príomhfhigiúirí do EISMEA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla EISMEA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
EISMEA. 

Is ann do na difríochtaí sa líon foirne idir 2021 agus 2020 mar gheall ar shainordú nua EISMEA, 
atá éagsúil ón sainordú a bhí ag EASME. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.42.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht EISMEA. 

3.42.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht EISMEA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

54

48

Buiséad (milliúin euro)*

485

370

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus 
Meánmhéide (EISMEA) 

 

Tuairim 
3.42.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus 
na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (“EISMEA”), atá comhdhéanta de na 
ráitis airgeadais223 agus de na tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad 
EISMEA224 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.42.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais EISMEA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais EISMEA 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
223 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

224 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus 
Meánmhéide (EISMEA) 

 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.42.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.42.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le córais bhainistithe agus rialaithe 

3.42.9. I mí na Bealtaine 2020, sheol réamhtheachtaí EISME, EASME, nós imeachta 
idirinstitiúideach soláthair le haghaidh seirbhísí cumarsáide agus seirbhísí chun imeachtaí a 
eagrú, a raibh luach measta iomlán de €130 milliún ag gabháil leis – suim a chuimsíonn 
meastacháin ó na hinstitiúidí rannpháirteacha. Is é €30 milliún a bhí i meastachán tosaigh 
EASME dá sciar féin den chonradh, agus chuir sé réasúnú tacaíochta ar fáil mar bhonn cirt dó 
sin. Sular seoladh an nós imeachta soláthair, áfach, d’ísligh cuid de na hinstitiúidí 
rannpháirteacha na meastacháin tosaigh a rinne siadsan agus d’fhág sé sin go raibh laghdú de 
€22 milliún tagtha ar an meastachán foriomlán. Cé nár athraigh meastachán tosaigh EASME ar 
a chuidsean riachtanais, méadaíodh a sciar den luach conartha ina dhiaidh sin go €52 milliún, 
i.e. cuireadh maolán de €22 milliún san áireamh ionas go gcoinneofaí an buiséad measta 
tosaigh de €130 milliún don chreatchonradh idirinstitiúideach ina iomláine. Is sárú é sin ar 
Phointe 34 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán Airgeadais. 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus 
Meánmhéide (EISMEA) 

 

3.42.10. In 2021, rinne EISMEA roinnt iontrálacha a bhain le saincheisteanna bainistithe 
conarthaí ina chlár eisceachtaí agus teagmhas neamhchomhlíontachta. Ina measc sin bhí 
cásanna inar soláthraíodh seirbhísí sular síníodh conradh, agus inar leasaíodh conradh gan aon 
ghealltanais bhuiséadacha ná dhlíthiúla bhailí a bheith i bhfeidhm. Thugamar saincheisteanna 
comhchosúla faoi deara in 2020 i gcás réamhtheachtaí EISMEA (EASME). Na teagmhais 
neamhchomhlíontachta sin a bheith ag tarlú arís agus arís eile le linn cur chun feidhme 
conarthaí, tugann sé le tuiscint go bhfuil laige i rialuithe inmheánacha EISMEA. D’fhéadfadh sé 
sin EISMEA a fhágáil faoi lé rioscaí airgeadais, dlíthiúla agus clú. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.42.11. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (EISMEA) 

 

Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2019 

Shínigh EASME gealltanas dlíthiúil gan gealltanas buiséadach ag freagairt 
dó sin a bheith i bhfeidhm aige. Dá bhrí sin, tá an íocaíocht a rinneadh 
faoin gconradh sin in 2019, a raibh luach de €10 435 ag gabháil leo, 
neamhrialta. Ní dhearnadh an cás sin de neamhchomhlíonadh a 
thaifeadadh i gclár na n-eisceachtaí, agus níor lean EASME suas é. Bhí 
ceithre chás eile ann inar tharla rud mar seo in imthosca comhchosúla. 
Bhí tuairiscí ar na hearráidí breise sin taifeadta i gclár na n-eisceachtaí. 
Ardaíonn sé sin ábhair imní ar leith maidir leis an riosca go mbeadh 
neamhrialtachtaí i mbainistiú ghealltanais EASME. 

Idir lámha 

2019 

Reáchtáil EASME nós imeachta earcaíochta agus i gcás bhord 
roghnúcháin an nós imeachta sin, bhí duine mar chomhalta air nach 
raibh ceaptha go foirmiúil ann agus nár shínigh aon dearbhú rúndachta 
ná dearbhú á rá nach raibh coinbhleacht leasa ann – cé go gceanglaítear 
leis na Rialachán Foirne na rudaí sin a dhéanamh. D’fhág sé sin EASME 
faoi lé an riosca go bhféadfadh sé go mbeadh coinbhleachtaí leasa ann 
nach ndéanfaí a bhrath. 

Críochnaithe 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (EISMEA) 

 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

D’íoc EASME as ceadúnas agus cothabháil bogearraí faoi chreatchonradh 
chun ceadúnais bhogearraí agus seirbhísí TF a éadáil, ach ní dhearna sé 
aon rialú inmheánach chun a dhéanamh amach ar úsáid an conraitheoir 
na praghsanna cearta agus ar fhorchuir sé an corrlach brabúis ceart. 
Tugann sé sin le tuiscint go bhfuil laigí sna rialuithe inmheánacha ex ante. 

Idir lámha 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus 
Meánmhéide (EISMEA) 

 

Freagra EISMEA 
3.42.9. Nuair a seoladh an nós imeachta tairisceana, bhí caibidlíocht fós ar siúl maidir le 
buiséad an Aontais do 2021-2027, ionas nach raibh liosta deiridh na gclár ná na bhfigiúirí 
deiridh ar fáil go fóill. Ina theannta sin, tráth an mheasúnaithe ar an mbuiséad measta, 
bhíothas ag súil fós go gcuirfeadh EASME níos mó clár lena phunann agus go bhfásfadh sé a 
thuilleadh. Dá bhrí sin, b’éigean foráil a dhéanamh sna meastacháin maidir le corrlach do 
riachtanais a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo gan choinne, lena n-áirítear teagmhas 
breise chun cur san áireamh aon institiúid, gníomhaireacht nó comhlacht a d’fhéadfaí a bhunú 
laistigh de thréimhse an chonartha amach anseo. 

3.42.10. Ba bhliain idirthréimhseach í 2021 ina raibh athruithe suntasacha ann maidir le 
comhdhéanamh na foirne agus bainistiú na gclár nuatharmligthe, tráth a raibh na nósanna 
imeachta á mbunú. 

Déanann an Ghníomhaireacht athbhreithniú ar a clár diallas dhá uair in aghaidh na bliana chun 
a áirithiú go ndéanfar pleananna gníomhaíochta chun cosc a chur ar theagmhais chomhchosúla 
amach anseo a chur chun feidhme go héifeachtach. Eagraítear gníomhaíochtaí múscailte 
feasachta agus seisiúin oiliúna freisin. 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA) 

 

3.43. Gníomhaireacht Feidhmiúcháin 
na Comhairle Eorpaí um Thaighde 
(ERCEA) 

Réamhrá 

3.43.1. Cruthaíodh Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde 
(“ERCEA”), atá lonnaithe sa Bhruiséil, le Cinneadh 2008/37/CE ón gCoimisiún225, arna aisghairm 
agus arna ionadú le Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/779/AE ón gCoimisiún226, a ndearnadh 
an cinneadh sin féin a ionadú le cinneadh nua i.e. Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 
ón gCoimisiún227. Tugann an Cinneadh nua sin, is infheidhme ón 1 Aibreán 2021 go dtí an 
31 Nollaig 2028, freagracht do ERCEA as gníomhaíochtaí na Comhairle Eorpaí um Thaighde a 
chur chun feidhme faoin gclár dar teideal Fís Eorpach. I bhFíor 3.43.1, tugtar na príomhfhigiúirí 
do ERCEA228. 

                                                             
225 Cinneadh 2008/37 CE ón gCoimisiún lena ndéantar Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na 

Comhairle Eorpaí um Thaighde a chur ar bun chun bainistiú a dhéanamh ar chlár sonrach de 
chuid an Chomhphobail dar teideal “Smaointe” i réimse an taighde ar theorainneacha. 

226 Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/779/AE ón gCoimisiún lena mbunaítear Gníomhaireacht 
Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde. 

227 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún lena mbunaítear an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde, Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na 
Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide, Gníomhaireacht 
Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde, agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin 
Eorpach um Oideachas agus Cultúr. 

228 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí ERCEA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0037
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A32013D0779
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021D0173
https://erc.europa.eu/about-erc/erc-executive-agency-ercea
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA) 

 

Fíor 3.43.1 – Príomhfhigiúirí do ERCEA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla ERCEA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
ERCEA. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.43.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht ERCEA. 

3.43.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht ERCEA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

55

57

Buiséad (milliúin euro)*

515

500

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020



 360 

Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA) 

 

Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.43.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde 
(“ERCEA”) atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais229 agus de na tuarascálacha 
ar chur chun feidhme bhuiséad ERCEA230 don bhliain airgeadais dar críoch an 
31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.43.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais ERCEA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais ERCEA 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
229 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

230 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA) 

 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.43.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

3.43.8. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 

Barúlacha maidir le bainistiú buiséadach 

3.43.9. I gconradh cíosa ERCEA, tá sé d’oibleagáid air aon cháin a bhaineann leis an 
áitreabh a aisíoc lena thiarna talún. Ghearr bardas Saint-Josse-ten-Noode (an Bhruiséil), an áit 
a bhfuil an t-áitreabh lonnaithe, cáin bhardasachta ar an tiarna talún, agus d’iarr an tiarna 
talún ar ERCEA a luach sin a íoc ar ais leis. Tá an dliteanas don cháin sin á dhíospóid ag an 
tiarna talún, agus tá próiseas dlí ar an ábhar seo tionscanta os comhair na Cúirte sa Bheilg. 
Amhail ag deireadh 2021, bhí sé molta ag Oifig um Bonneagar an Choimisiúin sa Bhruiséil do 
ERCEA an tiarna talún a athchistiú. Ní raibh na leithreasuithe buiséadacha do 2021 
leordhóthanach chun na hoibleagáidí dlíthiúla a chumhdach. Níor lorg ERCEA buiséad 
leasaitheach. Is é €222 667 a bhí sa bhearna. 

Ní dhearnadh neamhdhóthanacht na leithreasuithe chun oibleagáidí dlíthiúla a chlúdach in 
2021 a chur isteach i gclár na n-eisceachtaí go dtí go raibh ár n-iniúchadh déanta againne, rud a 
théann i gcoinne na bprionsabal rialaithe inmheánaigh. 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA) 

 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.43.10. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA) 

 

Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2020 

In Iúil 2019, sheol ERCEA nós imeachta soláthair chun seirbhísí 
closamhairc a sholáthar. Ní dhearna an coiste meastóireachta measúnú 
cuí ar an gcritéar cáilíochta don chás-staidéar. Bhí an nós imeachta agus 
na híocaíochtaí gaolmhara de €36 400 a rinneadh in 2020 neamhrialta. 
Rinne ERCEA athmheastóireacht ar na tairiscintí ina dhiaidh sin, rinne sé 
an creatchonradh a fhoirceannadh agus rangaigh sé na tairiscintí as an 
nua. 

Críochnaithe 
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Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde (ERCEA) 

 

Freagra ERCEA 
3.43.9. Chloígh ERCEA leis an gcur chuige coiteann a mhol OIB. Ní bhfuarthas an moladh maidir 
le cáin an bhardais a ghealladh agus a íoc do na blianta 2019-2021 go dtí an 21 Nollaig 2021. 
Gheall ERCEA na cistí go léir a bhí ar fáil ar an dáta sin chun an méid cánach a chumhdach, agus 
bhí easnamh EUR 222 667 ann. Bhí sé dodhéanta leasú a dhéanamh ar an mbuiséad, ó thaobh 
ama agus easpa féidearthachta de (ní dhéanann na seirbhísí lárnacha foráil maidir le 
caiteachas riaracháin i gcleachtas aistrithe dheireadh na bliana). 

Cuireadh neamhdhóthanacht na leithreasuithe chun oibleagáidí dlíthiúla a chumhdach isteach 
i gclár na n-eisceachtaí i mí na Bealtaine 2022. 
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An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) 

 

3.44. An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte 
agus an Digitiú (HaDEA) 

Réamhrá 

3.44.1. Rinneadh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an 
Digitiú (“HaDEA”), atá lonnaithe sa Bhruiséil, a chur ar bun le Cinneadh Cur Chun Feidhme 
(AE) 2021/173 ón gCoimisiún231. Bunaíodh HaDEA le haghaidh tréimhse dar tús an 
16 Feabhra 2021 agus dar críoch an 31 Nollaig 2028. Ar na cúraimí atá air, tá bainistiú a 
dhéanamh ar ghníomhaíocht an Aontais i réimse na sláinte poiblí, cláir dhigiteacha i réimsí lena 
n-áirítear an tionsclaíocht agus an spás a chomhordú, agus gnéithe de chláir AE a bhí ann 
roimhe seo, agus atá fós le réiteach, a chur chun feidhme232. In Aibreán 2021, ghlac HaDEA 
chuige féin gníomhaíochtaí tacaíochta áirithe a bhíodh ar siúl roimhe sin ag an 
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia (“Chafea”)233 
roimhe seo. 

3.44.2. Le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún, leagadh síos 
idirthréimhse234 a raibh an Coimisiún le bainistiú a dhéanamh ar HaDEA lena linn. Tháinig 
deireadh leis an idirthréimhse an 16 Feabhra 2022, nuair a bhí an acmhainneacht oibríochtúil 
bainte amach ag HaDEA ó thaobh a bhuiséad féin a chur chun feidhme. I bhFíor 3.44.1, tugtar 
na príomhfhigiúirí do HaDEA235. 

                                                             
231 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún lena mbunaítear an 

Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú, an 
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde, Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na 
Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide, Gníomhaireacht 
Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde, agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin 
Eorpach um Oideachas agus Cultúr. 

232 Airteagal 7(2) de Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún. 

233 Airteagal 21(3) de Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún. 

234 Airteagal 7(22) de Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún. 

235 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí HaDEA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
https://hadea.ec.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2021%3A050%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.050.01.0009.01.ENG
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
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An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) 

 

Fíor 3.44.1 – Príomhfhigiúirí do HaDEA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla HaDEA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
HaDEA. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.44.3. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht HaDEA. 

3.44.4. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht HaDEA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

27

Buiséad (milliúin euro)*

324

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.44.5. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um an tSláinte agus an 
Digitiú (“HaDEA”), atá comhdhéanta de na ráitis airgeadais236 agus de na 
tuarascálacha ar chur chun feidhme bhuiséad HaDEA237 don bhliain airgeadais 
dar críoch an 31 Nollaig 2021, agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.44.6. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais HaDEA don bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais HaDEA 
amhail an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar chríoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

Béim ar ábhar 

3.44.7. Tarraingímid aird ar Nóta 3.3 de chuntais chríochnaitheacha HaDEA, ina 
bhfoilsítear nach bhfuil an comhaontú cíosa le hOifig um Bonneagar agus Lóistíocht an 

                                                             
236 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

237 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Choimisiúin sa Bhruiséil (OIB) sínithe go fóill. Dá bhrí sin, is bunaithe ar mheastachán atá 
na figiúirí atá foilsithe sna cuntais maidir le háitreabh HaDEA a fháil ar cíos ó OIB. 

Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.44.9. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Ábhar eile 

3.44.10. Le hAirteagal 22 de Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón 
gCoimisiún cuireadh an t-údarás gníomhú mar Stiúrthóir eatramhach ar HaDEA ar 
iontaoibh Ard-Stiúrthóir AS SANTE go dtí go raibh acmhainneacht oibríochtúil bainte 
amach ag HaDEA ó thaobh a bhuiséad féin a chur chun feidhme. An 19 Feabhra 2021, 
rinne Ard-Stiúrthóir AS SANTE an t-údarás sin a tharmligean chuig oifigeach eile in 
AS SANTE, á cheapadh siúd mar Stiúrthóir eatramhach ar HaDEA. Le hAirteagal 26 de 
Rialachán Airgeadais HaDEA is féidir cumhachtaí buiséadacha a tharmligean. Ní féidir a 
léirthuiscint as sin, áfach, go gceadaítear údarás iomlán an Stiúrthóra eatramhaigh a 
tharmligean, mar go mbainfeadh sé sin an tsubstaint agus an bhrí as Airteagal 22 de 
Chinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún. 

3.44.11. Maidir leis na barúlacha anseo ina dhiaidh seo, ní tharraingíonn siad amhras ar 
bith ar thuairim na Cúirte Iniúchóirí. 
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Barúlacha maidir le bainistiú buiséadach 

3.44.12. Faoin 31 Nollaig 2021, ní raibh comhaontú ar leibhéal seirbhíse sínithe ag 
HaDEA leis an gCoimisiún maidir lena spás oifige a fháil ar cíos. Dá réir sin, rinneadh na 
gealltanais bhuiséadacha sealadacha le haghaidh cíos oifige in 2021 – a raibh luach iomlán de 
€2 479 446 ag gabháil leo – a thabhairt ar aghaidh gan gealltanais dhlíthiúla a bheith déanta ag 
HaDEA laistigh den teorainn ama atá leagtha síos in Airteagal 114 de Rialachán Airgeadais an 
Aontais Eorpaigh. 
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Freagra HaDEA 
3.44.7. Is mian le HaDEA a shoiléiriú gur áitigh sé “de facto” an t-áitreabh atá i gceist ón 
1 Aibreán, 2021 i leith. Dá bhrí sin, thabhaigh HaDEA na costais ghaolmhara agus tá sé 
d’oibleagáid dhlíthiúil air iad a íoc. Tá HaDEA ag fanacht le OIB an comhaontú cíosa a thabhairt 
chun críche. Déanfaidh HaDEA an íocaíocht tar éis shíniú an chomhaontaithe cíosa in 2022 a 
mbeidh éifeacht chúlghabhálach aige go dtí 2021. 
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3.45. An Ghníomhaireacht 
Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde 
(REA) 

Réamhrá 

3.45.1. Rinneadh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde (“REA”), atá 
lonnaithe sa Bhruiséil, a chur ar bun le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón 
gCoimisiún238, is infheidhme ón 1 Aibreán 2021 go dtí an 31 Nollaig 2028. Tacaíonn REA le 
beartas taighde agus nuálaíochta an Aontais trí bhainistiú a dhéanamh ar thionscadail a 
fhaigheann tacaíocht ón gclár dar teideal Fís Eorpach agus ón gclár a bhí ann díreach roimhe 
sin i.e. Fís 2020. Déanann REA bainistiú freisin ar an gCiste Taighde um Ghual agus Cruach agus 
ar bhearta a bhaineann le táirgí talmhaíochta a chur chun cinn. Is é REA a tháinig i gcomharbas 
ar an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde, a cuireadh ar bun le Cinneadh Cur Chun 
Feidhme 2008/46/AE ón gCoimisiún239, agus a bhí i mbun oibríochta go dtí an 31 Márta 2021. I 
bhFíor 3.45.1, tugtar na príomhfhigiúirí do REA240. 

                                                             
238 Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2021/173 ón gCoimisiún lena mbunaítear an 

Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde. 

239 2008/46/EC: Cinneadh ón gCoimisiún lena ndéantar an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin 
Taighde a chur ar bun. 

240 Tá tuilleadh eolais faoi ról agus gníomhaíochtaí REA ar fáil ar a shuíomh gréasáin: 
www.rea.europa.eu. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32021D0173
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0046
http://www.ec.europa.eu/rea


 372 

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Thaighde (REA) 

 

Fíor 3.45.1 – Príomhfhigiúirí do REA 

 
* Tá figiúirí an bhuiséid bunaithe ar iomlán na leithreasuithe faoi chomhair íocaíochtaí atá ar fáil le 

linn na bliana airgeadais. 

** Áirítear le “foireann” oifigigh AE, gníomhairí sealadacha AE, daoine atá fostaithe ar conradh ag an 
Aontas agus saineolaithe náisiúnta ar iasacht, ach níl oibrithe eatramhacha ná sainchomhairleoirí 
san áireamh. 

Foinse: Cuntais bhliantúla REA do bhlianta airgeadais 2020 agus 2021; figiúirí foirne arna soláthar ag 
REA. 

Faisnéis a thacaíonn leis an ráiteas dearbhaithe 

3.45.2. Is éard atá i gcur chuige iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí ná nósanna imeachta 
iniúchóireachta anailíseacha, tástálacha díreacha ar idirbhearta, agus measúnú ar na príomh-
chomhchodanna de na córais mhaoirseachta agus rialaithe atá ag gníomhaireacht. Déantar é 
sin a fhorlíonadh le fianaise a thagann as obair iniúchóirí eile, agus le hanailís ar fhaisnéis a 
sholáthraíonn bainistíocht REA. 

3.45.3. Féach Roinn 3.1 den tuarascáil, le do thoil, mar a bhfaighfear tuairisc ar an 
mbonn atá lenár dtuairim, ar fhreagrachtaí bhainistíocht REA agus orthu siúd a bhfuil an 
rialachas de chúram orthu, agus ar fhreagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar na 
cuntais agus ar na hidirbhearta is bun do na cuntais. Is cuid dhílis den tuairim é an síniú atá ar 
leathanach 377. 

87

96

Buiséad (milliúin euro)*

781

866

Foireann (amhail an 31 Nollaig)**

2021

2020
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Ráiteas dearbhaithe na Cúirte Iniúchóirí arna chur ar fáil do 
Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle – Tuarascáil an 
iniúchóra neamhspleách 

Tuairim 
3.45.4. Rinneamar iniúchadh ar an méid seo a leanas: 

(a) cuntais na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um Thaighde (“REA”), atá 
comhdhéanta de na ráitis airgeadais241 agus de na tuarascálacha ar chur chun 
feidhme bhuiséad REA242 don bhliain airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021, 
agus 

(b) dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin, 

de réir mar a cheanglaítear le hAirteagal 287 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE). 

Beachtas na gcuntas 

Tuairim maidir le beachtas na gcuntas 

3.45.5. Is é ár dtuairim go dtugann cuntais REA don bhliain dar críoch an 
31 Nollaig 2021 léargas fíorcheart, ar gach slí ábharthach, ar staid airgeadais REA amhail 
an 31 Nollaig 2021, ar thorthaí a chuid oibríochtaí, ar a shreabha airgid, agus ar na 
hathruithe ar ghlansócmhainní don bhliain dar críoch an dáta céanna, i gcomhréir lena 
Rialachán Airgeadais agus le rialacha cuntasaíochta arna nglacadh ag oifigeach 
cuntasaíochta an Choimisiúin. Tá siad sin bunaithe ar chaighdeáin chuntasaíochta don 
earnáil phoiblí a bhfuil glacadh go hidirnáisiúnta leo. 

                                                             
241 Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den chlár comhardaithe, den ráiteas um fheidhmíocht 

airgeadais, den ráiteas faoi shreabhadh airgid, den ráiteas maidir leis na hathruithe ar 
ghlansócmhainní agus d’achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha agus de nótaí 
míniúcháin eile. 

242 Tá na tuarascálacha ar chur chun feidhme an bhuiséid comhdhéanta de na tuarascálacha, 
ina gcomhiomlánaítear na hoibríochtaí buiséadacha go léir, agus de na nótaí míniúcháin. 
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Dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais 

Ioncam 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht an ioncaim is bun leis na cuntais 

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

Íocaíochtaí 
Tuairim maidir le dlíthiúlacht agus rialtacht na n-íocaíochtaí is bun leis na cuntais 

3.45.7. Is é ár dtuairim go bhfuil na híocaíochtaí is bun leis na cuntais don bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2021 dlíthiúil agus rialta ar gach slí ábharthach. 

Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe seo 

3.45.8. Tugtar forléargas san Iarscríbhinn ar an ngníomhaíocht a rinneadh mar 
fhreagairt ar bharúlacha na Cúirte Iniúchóirí ó bhlianta roimhe seo. 
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Iarscríbhinn – Obair leantach ar bharúlacha ó bhlianta roimhe 
seo 

Bliain Barúlacha na Cúirte Iniúchóirí Stádas na gníomhaíochta ceartaithí 
(Críochnaithe/ Idir lámha / Gan réiteach / N/B) 

2017 
Faoi dheireadh 2017, bhí ríomhshonrascadh tugtha isteach ag REA le 
haghaidh nósanna imeachta áirithe, ach ní raibh ríomhthairiscint ná 
ríomh-aighneacht curtha i bhfeidhm go fóill aige. 

Críochnaithe 
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Freagra REA 
Tá tuarascáil na Cúirte tugtha ar a haire ag an nGníomhaireacht. 
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Is é Seomra IV, faoi cheannas Mihails Kozlovs (Comhalta den Chúirt Iniúchóirí), a ghlac an 
Tuarascáil seo i Lucsamburg ag an gcruinniú a bhí aige an 20 Meán Fómhair 2022. 

 Thar ceann na Cúirte Iniúchóirí 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 An tUachtarán 
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