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De bhun Airteagal 287(1), (2) agus (4) CFAE, Airteagal 258 de Rialachán (AE, 
Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na 

rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear 
Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) 

Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) 
Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 966/2012, agus Airteagal 43 de Rialachán (AE) 2018/1877 ón gComhairle an 

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

 

ghlac Cúirt Iniúchóirí an Aontais Eorpaigh, ag an gcruinniú 
a bhí aici an 10 Samhain 2022, a  

 

Tuarascáil maidir le feidhmíocht bhuiséad 
an Aontais Eorpaigh – 

Staid ag deireadh 2021 

 

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

 

 

Is iad seo a leanas Comhaltaí na Cúirte Iniúchóirí: 

Tony MURPHY (Uachtarán), Ladislav BALKO, Pietro RUSSO, 
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Nikolaos MILIONIS, Klaus-Heiner LEHNE, 
Bettina JAKOBSEN, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS, Rimantas ŠADŽIUS, Juhan PARTS, 

Ildikó GÁLL-PELCZ, Eva LINDSTRÖM, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM, 
Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, Francois-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER, 

Helga BERGER, Marek OPIOŁA, Jorg Kristijan PETROVIČ, Stef BLOK, 
George Marius HYZLER, Lefteris CHRISTOFOROU  
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Réamhrá ginearálta 
0.1. Maidir leis an tuarascáil seo, is ceann de dhá chuid dár dtuarascáil bhliantúil do 
bhliain airgeadais 2021 í. Clúdaíonn sí feidhmíocht na gclár caiteachais faoi bhuiséad an 
Aontais Eorpaigh amhail ag deireadh 2021. Clúdaíonn an chuid eile beachtas chuntais 
an Aontais Eorpaigh agus dlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na 
cuntais sin. 

0.2. Tá ár dtuarascáil bhliantúil á roinnt sa dhá chuid seo againn, agus sinn ag cur 
clabhsúr ar threoirthionscadal dhá bhliain – a thosaigh leis an tuarascáil bhliantúil do 
bhliain airgeadais 2019. Is í an phríomhchúis a bhí leis an tionscadal sin ná chun go 
mbeadh feiceálacht níos fearr inár dtuairisciú bliantúil ar na torthaí atá bainte amach 
ag buiséad an Aontais. Sa bhreis air sin, tríd an tuarascáil bhliantúil a dheighilt 
amhlaidh bhí ar ár gcumas an Tuarascáil Bhliantúil Bhainistíochta agus Feidhmíochta 
(AMPR) a chur san áireamh, arb í sin príomhthuarascáil an Choimisiúin maidir le 
feidhmíocht ardleibhéil bhuiséad an Aontais. I bhfianaise gurb é deireadh mhí an 
Mheithimh i mbliain n+1 an spriocdháta dlíthiúil do ghlacadh na tuarascála, ní bhíodh 
ar ár gcumas – san am a caitheadh – é sin a chlúdach inár dtuarascáil bhliantúil, a 
fhoilsítear de ghnáth ag tús mhí Dheireadh Fómhair. Tar éis meastóireacht a 
dhéanamh ar thorthaí an treoirthionscadail, agus tar éis an tionchar ar na hiniúchtaí 
reatha ar thosaíochtaí AE atá ag teacht chun cinn a chur san áireamh, chinneamar 
filleadh ar thuairisciú ar an bhfeidhmíocht faoi mar a dhéantaí roimhe seo i gcaibidil 3 
den tuarascáil bhliantúil. Mar sin féin, leanfaimid de bheith ag lorg bealaí nua chun na 
AMPRanna a chur san áireamh inár dtuairisciú bliantúil. 

0.3. Is é atá mar phríomhthéama i dtuarascáil na bliana seo ar fheidhmíocht ná an 
príomhshruthú atá déanta ar chúig thosaíocht bheartais chothrománacha i mbuiséad 
an Aontais: 

(i) an t-athrú aeráide a chomhrac; 

(ii) an bhithéagsúlacht a chaomhnú; 

(iii) comhionannas inscne; 

(iv) Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe; agus 

(v) an t-aistriú digiteach. 
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0.4. Tá roinnt tascanna iniúchóireachta ar na tosaíochtaí cothrománacha sin 
críochnaithe cheana againn nó táimid ag gabháil dóibh faoi láthair. Aon uair is féidir é, 
tá a bhfuil sa tuarascáil seo bunaithe ar obair iniúchóireachta atá déanta cheana 
againn. 

0.5. Tá an tuarascáil roinnte ina trí chaibidil: 

o I gcaibidil 1, scrúdaíomar an ndearnadh na tosaíochtaí cothrománacha a 
thabhairt isteach ar fud na gclár caiteachas Eorpach atá roghnaithe againn. Chun 
an cheist sin a fhreagairt, rinneamar measúnú ar chur chuige foriomlán agus 
modheolaíochtaí an Choimisiúin, agus freisin ar an bhfaisnéis feidhmíochta san 
AMPR a bhaineann leis na tosaíochtaí beartais cothrománacha. Bhunaíomar ár 
measúnú ar shampla de 11 chlár caiteachais as an iomlán de 47 atá bunaithe le 
haghaidh tréimhse 2021-2027, a seasann siad sin do thart ar 90 % de bhuiséad 
iomlán na tréimhse. 

o I gcaibidil 2, táimid ag scrúdú ar chuir an Coimisiún creat feidhmíochta iomchuí i 
bhfeidhm chun na ranníocaíochtaí ó bhuiséad an Aontais i leith na dtosaíochtaí 
cothrománacha sin a thomhas. Chun an cheist sin a fhreagairt, rinneamar 
measúnú ar na modheolaíochtaí a chuir an Coimisiún i bhfeidhm chun rianú a 
dhéanamh ar chaiteachas faoi na cláir atá clúdaithe i gcaibidil 1, chomh maith le 
faisnéis feidhmíochta ábhartha, lena n-áirítear táscairí gaolmhara, atá tuairiscithe 
i ráitis na gclár a ghabhann leis na cláir sin. 

o Tá na conclúidí agus moltaí don dá chaibidil le fáil i gcaibidil 2. 

o I gcaibidil 3, léirítear na torthaí ar ár n-obair leantach ar na moltaí iniúchóireachta 
a rinneadh i dtuarascálacha speisialta a foilsíodh in 2018. 

0.6. San Iarscríbhinn, léirítear na torthaí ar ár n-obair leantach ar na moltaí a 
rinneamar i gcaibidil 3 de Thuarascáil bhliantúil 2018 uainn. 

0.7. Is é an aidhm atá againn ná ár mbarúlacha a léiriú ar bhealach soiléir agus 
beacht. Ní féidir linn i gcónaí téarmaí a bhaineann go sonrach leis an Aontas Eorpach a 
sheachaint, ná téarmaí a bhaineann lena bheartas agus buiséad, le cuntasaíocht agus 
iniúchóireacht. Tá gluais foilsithe againn ar ár suíomh gréasáin le sainmhínithe agus 
mínithe ar an gcuid is mó de na téarmaí sonracha sin. Na téarmaí atá sainmhínithe sa 
ghluais, tá siad i gcló iodálach nuair a luaitear iad den chéad uair sa tuarascáil. 
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Caibidil 1 

Tosaíochtaí beartais cothrománacha 
an Choimisiúin a thabhairt isteach 

i mbuiséad an Aontais 
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Réamhrá 
1.1. Cuireann an tAontas Eorpach a chuid beartas chun feidhme trí theaglaim 
d’ionstraimí beartais nach bhfuil caiteachas i gceist leo (rialacháin go príomha) agus 
cláir chaiteachais (amhail an beartas réigiúnach agus an comhbheartas talmhaíochta). 
Déantar an caiteachas a mhaoiniú go príomha as Buiséad an Aontais agus as 
NextGenerationEU (NGEU). Is é NGEU ciste sealadach an Aontais atá ann chun tacú leis 
na Ballstáit i ndiaidh phaindéim COVID-19. Díríonn an buiséad chomh maith ar 
thosaíochtaí polaitiúla uileghabhálacha nó ‘cothrománacha’ an Aontais. 

1.2. Clúdaíonn buiséad fadtéarmach reatha an Aontais, an Creat Airgeadais 
Ilbhliantúil (CAI), tréimhse seacht mbliana (ó 2021 go 2027), agus tá €1.2 trilliún de 
chistiú i gceist leis. I dTábla 1.1, léirítear an chaoi a bhfuil sé sin eagraithe i sé cinn de 
cheannteidil oibríochtúla agus 47 gclár caiteachais. 

Tábla 1.1 – CAI 2021-2027 

Ceannteidil CAI 
Buiséad 

2021-2027 
(billiúin euro) 

Líon na gclár 

Ceannteideal 1: An margadh aonair, nuálaíocht 
agus inneachar digiteach 169.6 11 

Ceannteideal 2: Comhtháthú, athléimneacht 
agus luachanna (*) 450.4 14 

Ceannteideal 3: Acmhainní nádúrtha agus an 
comhshaol 419.0 5 

Ceannteideal 4: Imirce agus bainistiú 
teorainneacha 16.9 2 

Ceannteideal 5: Slándáil agus cosaint 10.4 4 

Ceannteideal 6: An chomharsanacht agus an 
domhan 110.9 7 

Ionstraimí speisialta 14.6 4 

Iomlán 1 191.8 47 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin (gan caiteachas riaracháin san áireamh). 
(*): Gan an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF), a mhaoinítear faoi NGEU, san áireamh; tá sé 
sin curtha faoi Cheannteideal 2 ag an gCoimisiún. 
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1.3. Tá freagracht fhoriomlán ar an gCoimisiún as buiséad an Aontais a bhainistiú. Is 
é a AMPR an príomh-ionchur sa nós imeachta bliantúil um urscaoileadh. Tá an AMPR 
bunaithe ar na tuarascálacha bliantúla maidir le gníomhaíochtaí, ar ráitis na gclár atá 
ag gabháil leis an dréachtbhuiséad, agus ar aon fhaisnéis ábhartha eile. Is doiciméad 
mionsonraithe é AMPR 2021 ina bhfuil trí imleabhar agus tá faisnéis ann faoi 
thosaíochtaí cothrománacha an Aontais Eorpaigh. 

1.4. I gcomhaontú idirinstitiúideach1 ó 2020, rinneadh an aeráid, bithéagsúlacht, 
inscne agus na SDGanna a liostú mar na réimsí a bhí le clúdach sa tuarascáil bhliantúil 
atá ag gabháil le buiséad ginearálta an Aontais atá le tarraingt suas ag an gCoimisiún. 
Saothraíonn an Coimisiún na tosaíochtaí beartais cothrománacha sin i raon forleathan 
clár agus ionstraimí de chuid an Aontais. Tá míniú ar an gcleachtas sin, ar a dtugtar 
‘príomhshruthú’, i mBosca 1.1. 

Bosca 1.1 

Cad is ‘príomhshruthú’ ann? 

Is éard is ciall le príomhshruthú ná saincheist thrasearnálach a thabhairt isteach sa 
dearadh, cur chun feidhme, faireachán agus meastóireacht a dhéantar ar 
bheartais nó ar chláir. 
Úsáidtear an téarma sin go coitianta i dtaca le saincheisteanna amhail rialachas, 
laghdú na bochtaineachta, inbhuanaitheacht an chomhshaoil, an t-athrú aeráide 
agus comhionannas inscne. 

I gcomhthéacs bhuiséad an Aontais, is éard is ciall le príomhshruthú ná tosaíocht 
thrasearnálach ar leith a thabhairt isteach i gcéimeanna an deartha, an chur chun 
feidhme agus na meastóireachta i ngach uile chlár buiséadach. D’fhéadfadh sé go 
mbeadh sprioc ar leith do chion de bhuiséad cláir atá le caitheamh chun tacú le 
tosaíocht thrasearnálach i gceist leis, chomh maith le faireachán ar an dul chun 
cinn i mbaint amach na tosaíochta sin. 

Foinse: An Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE): Príomhshruthú ar 
shaincheisteanna trasearnálacha: 7 gCeacht ó Athbhreithnithe Piaraí DAC – Príomhshruthú ar 
shaincheisteanna trasearnálacha trína ndéantar comhionannas inscne agus inbhuanaitheacht 
chomhshaoil a bhogadh ar aghaidh, 2014, agus SWD(2022) 225 final: Doiciméad Inmheánach Oibre de 
chuid an Choimisiúin. Struchtúr an Phríomhshruthaithe Aeráide in CAI 2021-2027. 

                                                      
1 Comhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an 

Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir leis an smacht buiséadach, cuid II, 
mír 16. 
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1.5. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún cuspóirí beartais trasearnálacha a thabhairt 
isteach de réir a chéile i ndearadh agus cur chun feidhme bhuiséad an Aontais2, agus a 
áirithiú go dtugann a chláir chaiteachais aghaidh ar na cuspóirí beartais trasearnálacha 
sin ag an am céanna leis na cuspóirí sonracha atá sa chlár féin. 

1.6. Tá roinnt beartas cothrománach ag an Aontas Eorpach, atá sainithe sa 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus i ndoiciméid ábhartha eile, 
agus áirítear na nithe seo a leanas ar na beartais sin: an t-athrú aeráide a chomhrac 
agus an bhithéagsúlacht a chaomhnú3; comhionannas inscne4; Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe5; agus an t-aistriú digiteach6. Is féidir leis na 
tosaíochtaí cothrománacha, de réir a nádúir, fairsingí éagsúla feidhme a bheith acu ar 
fud na gclár caiteachais. 

1.7. I bhFíor 1.1, tugtar forléargas ar fhorbairt dhoiciméid bheartais an Choimisiúin 
a bhaineann leis na tosaíochtaí sin. 

                                                      
2 COM(2021) 366 final: Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig 

an gComhairle maidir leis an gcreat feidhmíochta do bhuiséad an Aontais faoi CAI 2021-
2027. 

3 Airteagail 11 agus 191 CFAE; Airteagal 37 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh. 

4 Airteagal 8 CFAE. 

5 Airteagal 208 CFAE. 

6 Airteagal 179 CFAE. 
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Fíor 1.1 – Doiciméid bheartais an Choimisiúin a bhaineann leis na 
tosaíochtaí roghnaithe 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 

1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

Straitéis: COM(1996) 0067 final – 
Comhionannas deiseanna do mhná agus d’fhir a 
thabhairt isteach i mbeartais agus 
gníomhaíochtaí uile an chomhphobail 

Straitéis: COM(2000) 0335 final – Ionsar 
chreatstraitéis Chomhphobail maidir le 
comhionannas inscne (2001-2005) 

Straitéis: COM(2010) 0491 final – Straitéis don 
chomhionannas idir mná agus fir 2010-2015 

Doiciméad Inmheánach Oibre: Tiomantas 
straitéiseach don chomhionannas inscne 2016-
2019 

Straitéis: COM(2020) 152 final – Aontas an 
Chomhionannais: Straitéis um Chomhionannas 
Inscne 2020-2025. 

Páipéar bán: COM(2009) 147 final – Oiriúnú don 
athrú aeráide – Ionsar chreat Eorpach le 
haghaidh gníomhaíochta 

Straitéis: COM(2013) 216 – Straitéis an Aontais 
Eorpaigh um an oiriúnú don athrú aeráide 

Straitéis: COM(2021) 82 final – Eoraip atá 
seasmhach ó thaobh na haeráide de a chruthú: 
Straitéis nua an Aontais Eorpaigh maidir le 
hOiriúnú don Athrú Aeráide 

Straitéis: COM(2011) 244 final – Ár n-árachas 
saoil, ár gcaipiteal nádúrtha: Straitéis 
Bhithéagsúlachta an Aontais go dtí 2020 

Straitéis: COM(2020) 380 final – Straitéis 
Bhithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh go dtí 
2030: An dúlra a thabhairt ar ais inár saol 

Doiciméad Inmheánach Oibre: SWD(2017) 157 
final – Digital4Development: Teicneolaíochtaí 
agus seirbhísí digiteacha a phríomhshruthú i 
mBeartas Forbartha an Aontais Eorpaigh 

Teachtaireacht: COM(2019) 640 final – 
Comhaontú Glas don Eoraip 

Teachtaireacht: COM(2013) 531 – I ndiaidh 
2015: Ionsar chur chuige cuimsitheach agus 
comhtháite i leith maoiniú le haghaidh dhíothú 
na bochtaineachta agus le haghaidh na 
forbartha inbhuanaithe 

Doiciméad Inmheánach Oibre: SWD(2020) 400 
– Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe a thabhairt i gcrích: Cur chuige 
cuimsitheach 

An aeráid 

Bithéagsúlacht 

Inscne 

Digiteach 

SDGanna 

Treoirlíne: Treoirlínte polaitiúla don chéad 
Choimisiún eile (2019-2024) – Roinn 3: Eoraip 
atá oiriúnach don Aois Dhigiteach  

Teachtaireacht: COM(2021) 118 final – Compás 
Digiteach 2030: An modh Eorpach do na Deich 
mBliana Digiteacha  

Teachtaireacht: COM(2016) 739 – Na chéad 
chéimeanna eile i dtreo todhchaí inbhuanaithe 
don Eoraip: Gníomhaíocht Eorpach don 
inbhuanaitheacht 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2013)531&lang=ga
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/delivering_on_uns_sustainable_development_goals_staff_working_document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2016)739&lang=ga


 

 

Scóip agus cur chuige 
1.8. Is i mbliana den chéad uair atáimid ag tuairisciú ar thosaíochtaí cothrománacha 
an Aontais Eorpaigh ina n-iomláine. Is í an phríomhcheist iniúchóireachta a bhí againn 
ná an raibh tosaíochtaí beartais cothrománacha tugtha isteach i mbuiséad an Aontais 
ag an gCoimisiún, agus an ndearna sé an caiteachas a rianú agus na torthaí a thuairisciú 
go cruinn. I gcaibidil 1, déanaimid measúnú ar an méid seo a leanas: 

o an bhfuil na tosaíochtaí beartais cothrománacha tugtha isteach ar fud na gclár 
caiteachais Eorpach atá roghnaithe; 

o ar thuairiscigh an Coimisiún go cruinn ar phríomhshruthú na dtosaíochtaí beartais 
cothrománacha in AMPR. 

1.9. Rinneamar anailís ar an gcur chuige foriomlán a bhain leis na tosaíochtaí 
cothrománacha a thabhairt isteach sna cláir chaiteachais a bhí roghnaithe agus ar an 
bhfaisnéis feidhmíochta in AMPR ar chúig cinn de na tosaíochtaí uileghabhálacha. 
Roghnaíomar na tosaíochtaí cothrománacha seo a leanas, agus aird againn ar a 
ábhartha a bhí siad do CAI 2021-2027 agus ar na tosaíochtaí nua atá ag teacht chun 
cinn as an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF): 

 

Athrú aeráide a chomhrac, a dtagraítear dó freisin mar ‘an aeráid’ sa 
chuid eile den téacs 

 

Bithéagsúlacht a chaomhnú, a dtagraítear dó freisin mar 
‘bithéagsúlacht’ sa chuid eile den téacs 

 

Comhionannas inscne, a dtagraítear dó freisin mar ‘inscne’ sa chuid 
eile den téacs 

 

SDGanna na Náisiún Aontaithe, a dtagraítear dóibh freisin mar 
‘SDGanna’ sa chuid eile den téacs  

 

An t-aistriú digiteach, a dtagraítear dó freisin mar ‘digiteach’ sa chuid 
eile den téacs 

1.10. Scrúdaíomar an chaoi ar tugadh na tosaíochtaí sin isteach i rogha de 11 chlár 
caiteachais, a raibh siad sin, in éineacht, ag seasamh do 90 % de na híocaíochtaí a 
rinneadh suas go dtí deireadh 2021 faoi cheithre cheannteideal oibríochtúla de CAI 
2021-2027 (féach Tábla 1.2). Ní dhearnamar measúnú ar thosaíochtaí cothrománacha 
a thabhairt isteach in RRF faoi NGEU. Sa bhreis ar an sprioc le haghaidh rannchuidiú 
leis an aeráid, thugamar ar aire, áfach, gur thug RRF digiteach isteach mar thosaíocht 
nua le sprioc ar leith. 
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Tábla 1.2 – Na cláir chaiteachais AE a roghnaíodh 

Ceannteideal CAI 

Clár 
Ainm / acrainm a 

úsáidtear sa 
tuarascáil seo 

Ainm iomlán 

1 ‘An margadh 
aonair, nuálaíocht 

agus inneachar 
digiteach’ 

 

SCE DIGITEACH Saoráid um Chónascadh na hEorpa – Digiteach 
DIGITEACH AE An Clár don Eoraip Dhigiteach 

FÍS EORPACH Fís Eorpach – an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht 

2 ‘Comhtháthú, 
athléimneacht agus 

luachanna’ 

 

CSE+ Ciste Sóisialta na hEorpa + 

RÉIGIÚNACH 
(CFRE) An beartas réigiúnach (Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa) 

3 ‘Acmhainní 
nádúrtha agus an 

comhshaol’ 

 

CBT 
(CERT agus CETFT) 

An comhbheartas talmhaíochta (an Ciste Eorpach Um Ráthaíocht 
Talmhaíochta agus an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt 
Tuaithe) 

CEMID An Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe 
JTM An Sásra um Aistriú Cóir 
LIFE An Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide 

6 ‘An 
chomharsanacht 
agus an domhan’ 

 

IPA III An Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais 

NDICI – An Eoraip 
Dhomhanda 

An Ionstraim um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar 
Idirnáisiúnta – An Eoraip Dhomhanda 

Foinse: CIE. 

1.11. Bhaineamar úsáid as reachtaíocht ábhartha an Aontais, chomh maith le 
treoraíocht agus treoracha atá eisithe ag an gCoimisiún, lena n-áirítear a Threoirlínte 
agus a Bhosca Uirlisí do Rialáil Níos Fearr, mar chritéir don iniúchóireacht. Bhaineamar 
úsáid freisin as critéir a bhfuil glacadh go ginearálta leo agus atá ceaptha ag an 
Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) (féach míreanna 1.14-
1.16, 1.18 agus 1.21). 

1.12. Tá obair iniúchóireachta fhorleathan déanta cheana againn ar chuid de na 
saincheisteanna a bhaineann le tosaíochtaí beartais cothrománacha i mbuiséad an 
Aontais (féach Bosca 1.2 anseo thíos). 
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Bosca 1.2 

CIE, Tuarascálacha speisialta ar thosaíochtaí trasearnálacha ar leith 
de chuid an Aontais 
o Tuarascáil speisialta 09/2022: ‘An caiteachas aeráide i mbuiséad AE 2014-

2020 – Níl sé chomh hard agus a thuairiscítear’. 

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

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

o Tuarascáil speisialta 19/2020: ‘Tionsclaíocht na hEorpa a Dhigitiú – 
Tionscnamh uaillmhianach a bhfuil a rath ag brath ar thiomantas leanúnach 
an Aontais, na rialtas agus na ngnólachtaí’. 

o Tuarascáil speisialta 13/2020: Bithéagsúlacht ar thalamh feirme – Níor chuir 
rannchuidiú CBT stop leis an meath’. 

o Athbhreithniú 01/2020: ‘Rianú ar chaiteachas aeráide i mbuiséad an Aontais’. 

o Athbhreithniú 07/2019: ‘Tuairisciú ar inbhuanaitheacht – Measúnú grinn ar 
Institiúidí agus Gníomhaireachtaí an Aontais’. 

o Tuarascáil speisialta 31/2016: ‘Euro amháin ar a laghad as gach cúig euro ó 
bhuiséad an Aontais Eorpaigh a chaitheamh ar ghníomhú ar son na haeráide 
– Obair uaillmhianach ar siúl, ach baol tromchúiseach ann go loicfear ar an 
gcuspóir’. 

o Tuarascáil speisialta 17/2013: ‘Airgeadas aeráide an Aontais Eorpaigh i 
gcomhthéacs na cabhrach seachtraí’. 

  

18
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Tosaíochtaí beartais cothrománacha a 
thabhairt isteach sna cláir 
bhuiséadacha Eorpacha a roghnaíodh 
1.13. Is gné thábhachtach atá i dtosaíochtaí beartais trasearnálacha a thabhairt 
isteach i ndearadh agus cur chun feidhme bhuiséad an Aontais má táthar chun 
forléargas cuimsitheach a fháil ar fheidhmiú an bhuiséid ina iomláine. Scrúdaíomar an 
chaoi a ndearna an Coimisiún tosaíochtaí a bhain le haeráid, bithéagsúlacht, inscne, 
SDGanna agus digiteach a thabhairt isteach sna cláir bhuiséadacha Eorpacha a bhí 
roghnaithe. 

Tá creat ann chun aghaidh a thabhairt ar fhormhór na 
dtosaíochtaí beartais cothrománacha in CAI 2021-2027 

1.14. I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún, Parlaimint na hEorpa agus Comhairle 
an Aontais Eorpaigh comhaontú idirinstitiúideach inar leagadh amach na forálacha do 
chur chun feidhme CAI 2021-2027. Sonraíodh sa chomhaontú – chun feabhas a chur ar 
an gcomhar i nósanna imeachta buiséadacha agus chun trédhearcacht bhuiséadach a 
sholáthar – go n-ullmhódh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil ina dtabharfaí le chéile 
faisnéis ar shócmhainní, dliteanais agus speansais an Aontais agus freisin ar na 
tosaíochtaí beartais cothrománacha atá luaite anseo thíos7. 

o An Aeráid: bhí 30 % ar a laghad de mhéid iomlán an chaiteachais as buiséad an 
Aontais agus as Ionstraim Théarnaimh an Aontais ag teastáil chun tacú le cuspóirí 
aeráide. 

o Bithéagsúlacht: bhí 7.5 % in 2024 agus 10 % in 2026 agus in 2027 den chaiteachas 
bliantúil faoi CAI ag teastáil chun tacú le cuspóirí bithéagsúlachta. 

o Inscne: dhéanfaí modh chun caiteachas a bhaineann le hinscne ar leibhéal na 
gclár a cheapadh agus a thabhairt isteach in CAI 2021-2027. 

o SDGanna: dhéanfaí iad a bhreithniú i ngach clár ábhartha den Aontas in CAI 2021-
2027. 

                                                      
7 Comhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020, Cuid II, mír 16. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29


 

 

1.15. I gcás an chuspóra chun an t-athrú aeráide a chomhrac, bhí na 
príomhghnéithe atá anseo thíos luaite sa chomhaontú, sa bhreis ar an sprioc iomlán 
caiteachais. 

o ‘Sásra coigeartaithe aeráide’ chun gníomhaíocht a dhéanamh sa chás nár dhócha 
go gcomhlíonfaí caiteachas aeráide a bhí sonrach do na cláir. 

o Modh éifeachtach chun an leibhéal caiteachais a bhí ag baint leis an aeráid a 
rianú. 

o An prionsabal ‘gan dochar a dhéanamh’ a chur i bhfeidhm chun a áirithiú i dtaobh 
an airgid a chaitear faoi bhuiséad an Aontais nach stopann sé an tAontas Eorpach 
óna spriocanna aeráide agus comhshaoil a bhaint amach. 

1.16. I mí na Samhna 2021, rinne an Coimisiún nuashonrú ar a Threoirlínte agus 
Bosca Uirlisí don Rialáil Níos Fear, inar leagadh amach na prionsabail a bhí le leanúint 
ag an gCoimisiún nuair a bheadh tograí nua á n-ullmhú aige. Tá na SDGanna tugtha 
isteach sa phacáiste nuashonraithe don Rialáil Níos Fearr. Rinne sé treisiú ar an anailís 
ar na prionsabail ‘gan dochar suntasach a dhéanamh’8 agus ‘digiteach mar 
réamhshocrú’, chomh maith le cur chun feidhme an Dlí Aeráide Eorpaigh. Threisigh sé 
freisin an anailís ar chomhionannas inscne sna measúnuithe tionchair agus sna 
meastóireachtaí. Déanann sé fadbhreathnaitheacht straitéiseach a chomhtháthú 
freisin i ndéanamh beartais, agus aird ar leith tugtha do réimsí beartais glasa, 
digiteacha, geopholaitiúla agus socheacnamaíocha. 

1.17. Níl an tosaíocht ‘dhigiteach’ luaite sa chomhaontú idirinstitiúideach mar 
cheann de na tosaíochtaí atá le príomhshruthú (féach mír 1.38). 

                                                      
8 Faoi mar a shainmhínítear in Airteagal 17 den Rialachán maidir le Tacsanomaíocht 

(Rialachán (AE) 2020/852). 

20

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj


 

 

Tá na tosaíochtaí beartais cothrománacha a ndearnamar 
athbhreithniú orthu tugtha isteach sna cláir chaiteachais 
Eorpacha a roghnaíodh 

1.18. Deir ECFE9 má táthar chun beartais a phríomhshruthú go héifeachtach gur 
cheart cuspóirí agus spriocanna feidhmíochta a leagan síos agus gur cheart an dul chun 
cinn a dhéantar iontu a rianú. Ba cheart beartais phríomhshruthaithe a chur san 
áireamh ag gach céim de thimthriall an bhuiséid, agus an trédhearcacht is mó a bhaint 
amach faoin gcaoi a ndéantar cistí atá ábhartha do na tosaíochtaí cothrománacha 
éagsúla a leithdháileadh10. Chuir an Coimisiún béim freisin ar an bhfeidhm lárnach atá 
ag marcóirí comhshaoil ECFE nuair a bhíonn caiteachas a bhaineann leis an aeráid á 
rianú, nuair a bhíonn feidhmíocht aeráide á meas agus nuair a bhíonn spriocanna á 
socrú11. 

1.19. Rinneamar anailís ar an gcaoi a ndearnadh tosaíochtaí cothrománacha a 
bhain leis an aeráid, le bithéagsúlacht, le hinscne, le SDGanna agus le digiteach a 
thabhairt isteach in 11 chlár caiteachais a roghnaíodh, trí scrúdú a dhéanamh ar na trí 
thoisc a mheasaimid a bheith ar na tosca is ábharthaí: 

o a mhéid a rinne an Coimisiún na tionchair a bhreithniú nuair a tharraing sé suas 
na tograí earnálacha do na cláir chistithe Eorpacha a roghnaíodh (féach mír 1.21); 

o an leibhéal comhtháthaithe a bhí sa reachtaíocht a glacadh (féach mír 1.23); agus  

o an raibh spriocanna sonracha ann (féach mír 1.24). 

1.20. I bhFíor 1.2, tugtar achoimre ar ár n-anailís agus tá an fhaisnéis sa mhír sin 
bunaithe ar an meán comhiomlánaithe a tháinig as ár n-anailís ar na trí imthoisc 
thuasluaite (féach Iarscríbhinn 1.1, Iarscríbhinn 1.2 agus Iarscríbhinn 1.3). Fuaireamar 
go raibh na tosaíochtaí sin go deimhin tugtha isteach sna cláir chaiteachais a 
roghnaíodh. Bhí difríochtaí suntasacha ann, áfach, idir a mhéid a tugadh isteach gach 

                                                      
9 ECFE: Príomhshruthú ar shaincheisteanna trasearnálacha: 7 gCeacht ó Athbhreithnithe 

Piaraí DAC, agus Athléimneacht aeráide a neartú: Treoraíocht do rialtais & do sholáthraithe 
comhair forbraíochta. 

10 ECFE: Sraith uirlisí chun Comhionannas Inscne a Phríomhshruthú agus a Chur Chun 
Feidhme, 2018, agus Inscne agus an Comhshaol: Fianaise agus Beartais a Fhorbairt chun na 
SDGanna a Bhaint Amach, 2021. 

11 ECFE: Gníomhaíocht Chomhshaoil agus Aeráide a chomhtháthú i gComhar Forbraíochta: 
Tuairisciú ar na Gealltanais ó Chruinniú Ard-Leibhéil Chomhaltaí DAC, 2021. 
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aon tosaíocht; agus ba í tosaíocht na hinscne an tosaíocht ba lú a tugadh isteach ar 
bhealach maith. 

Fíor 1.2 – Mar a rinneadh beartais tosaíochta cothrománacha a thabhairt 
isteach sna cláir chistithe Eorpacha a roghnaíodh 

 
Foinse: CIE. 

1.21. Faoi chlár oibre an Choimisiúin maidir le rialáil níos fearr, tá measúnuithe 
tionchair le déanamh ar thograí an Choimisiúin le haghaidh cláir chistithe. Rinneamar 
measúnú féachaint an ndearnadh anailís ar thosaíochtaí cothrománacha sna 
measúnuithe tionchair a rinneadh do na cláir chistithe Eorpacha a roghnaíodh. 
Fuaireamar go raibh tosaíochtaí comhshaoil tugtha isteach go leormhaith, go raibh na 
tosaíochtaí do dhigiteach agus do SDGanna tugtha isteach go pointe áirithe agus gurb í 
an tosaíocht inscne ba lú a tugadh isteach (féach Iarscríbhinn 1.1). 

Achoimre ar ár n-anailís ar na trí réimse faoi iniúchóireacht (measúnuithe 
tionchair, reachtaíocht agus spriocanna caiteachais) i ndáil le tosaíochtaí 
cothrománacha a thabhairt isteach sna cláir

Comhiomlánaithe (idir 1.5 agus 2)

Comhiomlánaithe go pointe áirithe
(idir 0.5 agus 1.5)
Comhiomlánú teoranta (idir 0 agus 0.5)

An aeráid

Bithéagsúlacht
Inscne

SDGanna

Digiteach

FÍS EORPACH

SCE DIGITEACH

DIGITEACH AE

REIGIÚNACH (CFRE)

CSE+

CBT (CERT agus CETFT)

CEMID 

LIFE

JTM

NDICI – An Eoraip Dhomhanda

IPA III

Meán comhiomlánaithe de na scóir a 
shannamar
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1.22. I ngach togra reachtach, tá cuspóirí beartais ginearálta, cuspóirí sonracha 
agus táscairí. Sna cuspóirí sonracha, leagtar amach go mion cad atá beartaithe a bhaint 
amach leis an mbeartas12. Tugann na táscairí tuiscint chainníochtúil nó cháilíochtúil ar 
cé chomh gar atá tionscnamh do bhaint amach na sprice atá leagtha síos lena aghaidh. 
D’fhéadfadh na táscairí a bheith ag baint le céimeanna éagsúla den tionscnamh 
(ionchuir, aschuir, torthaí agus tionchair)13. 

1.23. Sheiceálamar an chaoi a raibh na tosaíochtaí cothrománacha a roghnaíodh 
clúdaithe sna cuspóirí beartais ginearálta, sna cuspóirí sonracha agus na táscairí a bhí 
leagtha síos sa reachtaíocht lena rialaítear na cláir chistithe a roghnaíodh. Fuaireamar 
go bhfuil na tosaíochtaí cothrománacha tugtha isteach sa reachtaíocht do na cláir, cé 
nach raibh inscne tugtha isteach ach i níos lú ná leath na gclár a scrúdaíomar (féach 
Iarscríbhinn 1.2). Is é cuspóir na haeráide an ceann is mó a ndearnadh tagairt dó. I 
bhFíor 1.3, liostaítear an líon tagairtí a rinneadh do na tosaíochtaí roghnaithe sa 
reachtaíocht a roghnaíodh. Cé go ndearnadh tagairt do na SDGanna sna cláir go léir, ba 
é sin an cuspóir ba lú a bhí luaite. 

                                                      
12 Uirlis #11: Formáid na tuarascála ar mheasúnú tionchair sa Choimisiún Eorpach: An Bosca 

Uirlisí um Rialáil Níos Fearr, Samhain 2021. 

13 Ibid., Uirlis #43: Socruithe agus táscairí faireacháin. 
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Fíor 1.3 – A mhéid a luaitear na cúig thosaíocht sa reachtaíocht 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar na tograí reachtacha a roghnaíodh. 

1.24. Sheiceálamar freisin an raibh spriocanna leagtha síos sa reachtaíocht. Is i gcás 
chuspóir na haeráide amháin a bhí spriocanna sonracha ann le haghaidh méideanna 
buiséadacha agus le haghaidh faireachán ar an dul chun cinn ionsar sprioc seo an 
chaiteachais a bhaint amach (féach Iarscríbhinn 1.3). I gcás chuspóir na 
bithéagsúlachta, tá sprioc ann le haghaidh buiséad foriomlán an Aontais. I dTábla 1.3, 
taispeántar na spriocanna caiteachais do na tosaíochtaí roghnaithe. 

439
275471
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SDGanna Bithéagsúlacht

24



 

 

Tábla 1.3 – Spriocanna caiteachais do na tosaíochtaí roghnaithe 

Tosaíocht 
bheartais 

chothrománach 
Spriocanna caiteachais do CAI 2021-2027 

An aeráid 
 

Bithéagsúlacht 

Tá 
I gcás na haeráide, tá sprioc fhoriomlán de 30 % de chaiteachas 
aeráide i mbuiséad an Aontais le haghaidh thréimhse 2021-2027. I 
gcás na bithéagsúlachta, tá uaillmhian ann spriocanna do bhuiséad 
foriomlán an Aontais a bheith ann; is iad sin 7.5 % in 2024 agus 10 % 
in 2026 agus 2027. 

Inscne 
Digiteach 
SDGanna 

Níl 
Níl aon sprioc fhoriomlán ann don chaiteachas a bhaineann leis na 
tosaíochtaí seo a leanas i mbuiséad AE do thréimhse 2021-2027: 
inscne, digiteach agus SDGanna. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 

Tá modhanna forbartha ag an gCoimisiún chun an caiteachas le 
haghaidh cuid de na tosaíochtaí beartais cothrománacha a 
rianú 

1.25. Chun an méid atá á chaitheamh ag an gCoimisiún ar thosaíochtaí beartais 
cothrománacha a shainaithint, agus tuairisciú air, déanann an Coimisiún an caiteachas 
a rianú trasna cláir éagsúla (féach Bosca 1.3). 

Bosca 1.3 

Cad is rianú caiteachais ann? 

Is éard is rianú caiteachais ann ná córas chun na ranníocaíochtaí a dhéanann cláir 
chaiteachais éagsúla de chuid an Aontais i leith tosaíocht bheartais uileghabhálach 
ar leith a thomhas. Don rianú, teastaíonn tuiscint mhion ar an gcaoi a 
rannchuidíonn gníomhaíochtaí ar leith le tosaíocht bheartais ar leith; caithfear na 
gníomhaíochtaí sin a shainaithint ar shlí a fhágann gur féidir na hacmhainní 
airgeadais gaolmhara a chomhaireamh, nó a rianú, agus ansin a chomhiomlánú ar 
leibhéal bhuiséad iomlán an Aontais chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun 
cinn. 

Foinse: COM(2021) 366 final. Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle maidir leis an gcreat feidhmíochta do bhuiséad an Aontais faoi CAI 2021-2027. 
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1.26. I dTábla 1.4, léirítear an chaoi a ndéanann an Coimisiún an caiteachas le 
haghaidh cuspóirí beartais cothrománacha a rianú. 

Tábla 1.4 – Modheolaíocht an rianaithe ar chaiteachas do na tosaíochtaí 
roghnaithe 

Tosaíocht 
bheartais 

chothrománach 
An bhfuil modheolaíocht forbartha don rianú ar chaiteachas? 

An aeráid 

Tá 
Tagann ranníocaíocht na haeráide go díreach ó chóras 
cuntasaíochta an Choimisiúin agus is í Ardstiúrthóireacht an 
Bhuiséid (AS BUDG) a sholáthraíonn í. Tá an Coimisiún ag obair faoi 
láthair ar chóras nua a thiocfaidh in ionad a chórais cuntasaíochta. 

Bithéagsúlacht 
 

Inscne 

Tá 
Déanann gach ardstiúrthóireacht (AS) a ríomh féin, agus 
athbhreithníonn AS BUDG a mhéid atá na hionchuir go léir atá 
tugtha do na cláir go léir ag réiteach le chéile. 

Digiteach 
 

SDGanna 

Níl 
Níl aon cheanglas ná aon treoraíocht lárnach ann chun rianú a 
dhéanamh ar an gcaiteachas ar na tosaíochtaí digiteacha nó 
SDGanna ar fud bhuiséad an Aontais. Mar sin féin, déanann cuid de 
na hardstiúrthóireachtaí rianú ar an gcaiteachas le haghaidh cláir ar 
leith a rannchuidíonn leis na cuspóirí; mar shampla, Ard-
Stiúrthóireacht an Taighde agus na Nuálaíochta (AS RTD) (don 
chuspóir digiteach) agus an Ard-Stiúrthóireacht um 
Chomhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta (AS INTPA) (don inneachar 
digiteach agus do na SDGanna).  

Foinse: CIE. 
Nóta: Déanann an Coimisiún rianú freisin ar an gcaiteachas le haghaidh tosaíochtaí cothrománacha an 
aeir ghlain agus na himirce. 

An aeráid 

1.27. In CAI 2014-2020, chuir an Coimisiún comhéifeachtaí sonracha i bhfeidhm 
chun an caiteachas a rannchuidíonn leis an gcuspóir aeráide a chainníochtú, bunaithe 
ar mhodheolaíocht ECFE (‘marcóirí Rio’) (féach míreanna 1.28 agus 1.31): 

o 100 %: táthar ag dréim leis go ndéanfaidh an ghníomhaíocht rannchuidiú 
substaintiúil (go díreach nó go hindíreach) leis na cuspóirí do mhaolú nó oiriúnú 
an athraithe aeráide i gcomhréir le spriocanna aeráide an Aontais. 
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o 40 %: táthar ag dréim leis go ndéanfaidh an ghníomhaíocht rannchuidiú nach 
bhfuil beag agus atá dearfach (go díreach nó go hindíreach) leis na cuspóirí do 
mhaolú nó oiriúnú an athraithe aeráide. 

o 0 %: táthar ag dréim leis gur tionchar neodrach a bheidh ag an ngníomhaíocht ar 
chuspóirí aeráide. 

1.28. Le haghaidh CAI 2021-2027, tá an Coimisiún ag nuashonrú a 
mhodheolaíochta chun rianú a dhéanamh ar an gcaiteachas a bhaineann leis an 
aeráid14. I gcomhéifeachtaí aeráide an Aontais, coinnítear an córas atá in úsáid ag 
marcóirí Rio ECFE, ach áirítear iontu na héifeachtaí a meastar a bheidh i gceist don 
aeráid. I measc na n-athruithe modheolaíochta, tá siad seo a leanas: 

o a cheangal nach mbeidh gníomhaíochtaí ina gcúis le haon dochar suntasach do 
chuspóirí comhshaoil an Aontais; 

o bogadh i dtreo rianú ar chaiteachas ‘bunaithe ar éifeachtaí’, agus an rianú sin a 
bheith bunaithe ar liosta de ghníomhaíochtaí sonracha (rianú ‘bunaithe ar 
ghníomhaíochtaí); 

o laghdú ar an riosca go mbeidh tionscadail chomhchosúla á gcur i gcatagóirí 
éagsúla ag brath ar na cuspóirí atá ag an gclár i dtrácht; 

o clibeáil aeráide a thabhairt isteach i gcórais oifigiúla cuntasaíochta agus 
tuairiscithe an Choimisiúin; 

o nascadh leis an gComhaontú Glas don Eoraip (e.g. Tacsanamaíocht AE). 

1.29. Cé gur díol sásaimh dúinn na forbairtí sin, thugamar le fios níos túisce in 2022 
go raibh imní15 orainn faoi bheachtas an tuairiscithe aeráide do thréimhse 2021-2027, 
agus thugamar ar aire go bhfuil formhór na saincheisteanna a shainaithníomar le 
haghaidh tréimhse 2014-2020 fós ann. Fuaireamar amach nach raibh an caiteachas a 
tuairiscíodh ábhartha i gcónaí do ghníomhú ar son na haeráide. Ba é ár measúnú 
foriomlán ná go ndearna an Coimisiún rómheastachán ar an rannchuidiú aeráide a bhí 
ag príomh-chomhchodanna den chistiú talmhaíochta. Don chomhbheartas 

                                                      
14 SWD(2022) 225 final. Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin. Struchtúr an 

Phríomhshruthaithe Aeráide in CAI 2021-2027. 

15 Tuarascáil speisialta 09/2022: ‘An caiteachas aeráide i mbuiséad AE 2014-2020 – Níl sé 
chomh hard agus a thuairiscítear’. 
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talmhaíochta, tá sé de rún ag an gCoimisiún a mhodheolaíocht rianaithe aeráide a 
nuashonrú in 202616. 

Bithéagsúlacht 

1.30. Ina thuarascáil ar an obair leantach ar an urscaoileadh do bhliain airgeadais 
202017, dúirt an Coimisiún go raibh dul chun cinn déanta aige ó thaobh modheolaíocht 
a bhunú chun rianú a dhéanamh ar chaiteachas a bhaineann leis an mbithéagsúlacht 
agus go mbeadh sé á úsáid sin chun faireachán a dhéanamh ar a mhéid atá a 
ghealltanais do bhuiséid 2024, 2026 agus 2027 á gcomhlíonadh. 

1.31. In AMPR 2021, bhunaigh an Coimisiún a ríomh ar an gcaiteachas atá 
bainteach leis an mbithéagsúlacht do thréimhse reatha CAI cuid mhór ar an gceann a 
d’úsáid sé do thréimhse 2014-2020. Cuireann an Coimisiún comhéifeachtaí de 0 %, 
40 % agus 100 % i bhfeidhm, ar comhéifeachtaí iad sin atá oiriúnaithe ó ‘mharcóirí Rio’ 
ECFE. In 202018, thuairiscíomar nach raibh critéir an Choimisiúin do na comhéifeachtaí 
sin chomh coimeádach leis na cinn a bhí ag ECFE. Mar shampla, cuireann an Coimisiún 
ualú de 40 % i bhfeidhm má dhéanann an tacaíocht ón Aontas rannchuidiú measartha 
leis an mbithéagsúlacht, cé go gcuireann ECFE an chomhéifeacht chéanna i bhfeidhm 
maidir le caiteachas ar ghníomhaíochtaí ina bhfuil an bhithéagsúlacht ina cuspóir 
suntasach ach gan í a bheith ar an bpríomhchuspóir. 

1.32. I Meitheamh 2022, d’eisigh an Coimisiún a mhodheolaíocht nua le haghaidh 
rianú na bithéagsúlachta. Níl feidhm ag an modheolaíocht nua seo maidir le CBT, 
réimse a bhfuil modheolaíocht nua á forbairt fós lena aghaidh19. 

                                                      
16 SWD(2022) 225 final. Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin. Struchtúr an 

Phríomhshruthaithe Aeráide in CAI 2021-2027. 

17 COM(2022) 331 final. Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle maidir leis an obair leantach maidir le hurscaoileadh do bhliain airgeadais 2020. 

18 Tuarascáil speisialta 13/2020: Bithéagsúlacht ar thalamh feirme – Níor chuir rannchuidiú 
CBT stop leis an meath’. 

19 An Coimisiún Eorpach: ‘Modheolaíocht le haghaidh rianú na bithéagsúlachta do gach clár i 
dtréimhse 2021-2027’.  
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Inscne 

1.33. Tá caighdeáin ann chun caiteachas a bhaineann le hinscne a rianú. Tá 
Marcóirí um Chomhionannas Inscne forbartha ag Coiste Cúnaimh Forbartha (DAC) 
ECFE chun an caiteachas gaolmhar a rianú agus tá critéir íosta leagtha síos aige chun go 
bhféadfar cáiliú do cheann de na trí scór a úsáidtear (scór 0, 1 agus 2). Tá uirlis 
forbartha ag an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) chun rianú a 
dhéanamh ar leithdháiltí acmhainní chuig comhionannas inscne i gCistí an Aontais. 
D’fhorbair uirlis EIGE trí ualú féideartha (100 %, 40 % agus 0 %), atá cosúil leis na 
modheolaíochtaí don aeráid agus don bhithéagsúlacht. Tagraíonn EIGE freisin do 
‘0 %*’, a úsáidtear le haghaidh tionscadail ar gá tuilleadh anailíse a dhéanamh orthu 
sula ndéantar ualú a shannadh dóibh. Forálann Rialachán na bhForálacha Coiteanna20 
do thrí chód chun comhionannas inscne a mheasúnú, agus úsáid á baint as na hualaí 
céanna atá in uirlis EIGE. 

1.34. Tá modheolaíocht phíolótach táirgthe ag an gCoimisiún chun an caiteachas a 
bhaineann le comhionannas inscne a thomhas, ina dtagraítear do na huirlisí 
thuasluaite atá forbartha ag ECFE agus EIGE. Tugann an mhodheolaíocht phíolótach 
scóir atá le cur i bhfeidhm maidir le hidirghabhálacha buiséadacha. Léiríonn na scóir sin 
a mhéid atáthar ag spriocdhíriú ar chomhionannas inscne trí idirghabhálacha 
buiséadacha an Aontais. Tá an cur chuige atá in úsáid cosúil leis an 
seanmhodheolaíocht don rianú aeráide seachas úsáid a bhaint as an gcur chuige 
feabhsaithe bunaithe ar na héifeachtaí a mbeifí ag dréim leo (féach mír 1.28). 

1.35. Sannann an Coimisiún na scóir seo a leanas: 

o Scór 2: d’idirghabhálacha arb é a bpríomhchuspóir é feabhas a chur ar 
chomhionannas inscne. 

o Scór 1: d’idirghabhálacha a bhfuil comhionannas inscne ina chuspóir tábhachtach 
agus réamhbheartaithe acu, ach nach é atá mar phríomhchúis don idirghabháil. 

o Scór 0: d’idirghabhálacha nach bhfuil spriocdhírithe, nach rannchuidíonn go 
suntasach le comhionannas inscne. 

                                                      
20 Iarscríbhinn I, Tábla 7 de Rialachán (AE) 2021/1060; 01, ‘díriú ar inscne’ (ualú de 100 %); 02, 

‘príomhshruthú inscne’ (ualú de 40 %); nó 03, ‘neodrach ó thaobh inscne’ (ualú de 0 %). 
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o Scór 0*: d’idirghabhálacha a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar chomhionannas 
inscne, ach nach bhfuil an Coimisiún in ann measúnú a dhéanamh ar an tionchar 
sin i láthair na huaire. Déanfaidh an Coimisiún nuashonrú ar scór 0* 
d’idirghabháil, á athrú go dtí 0, 1 nó 2 de réir mar is iomchuí nuair a bheidh fáil ar 
fhaisnéis leordhóthanach. 

1.36. Maidir leis na critéir mheasúnaithe atá in úsáid ag an gCoimisiún chun na 
scóir sin a shannadh, níl siad ag teacht leis na critéir íosta do shannadh scór a úsáidtear 
do Mharcóirí um Chomhionannas Inscne ECFE21 ná le ceanglais íosta na huirlise atá 
forbartha ag EIGE chun rianú a dhéanamh ar acmhainní atá leithdháilte chuig 
comhionannas inscne i gcistí an Aontais22. Go sonrach, d’éileodh ECFE agus EIGE go 
mbeadh cuspóirí nó táscairí atá sonrach don inscne dí-chomhbhailithe de réir inscne 
mar chritéar íosta, ach níl sé sin curtha ag an gCoimisiún ina modheolaíocht phíolótach. 

1.37. Murab ionann agus uirlis EIGE agus an CPR, níl ualú i gceist le modheolaíocht 
phíolótach an Choimisiúin. Thairis sin, ní chuireann sé éifeachtaí diúltacha féideartha 
san áireamh: breithníonn sé an laghdódh idirghabhálacha neamhionannas inscne, ach 
ní dhéanann sé amhlaidh don riosca go bhféadfaidís é a mhéadú. 

Digiteach 

1.38. Níl aon cheanglas sa chomhaontú idirinstitiúideach maidir le rianú a 
dhéanamh ar an gcaiteachas foriomlán ar an tosaíocht dhigiteach (féach mír 1.14), 
agus ní dhéanann an Coimisiún é sin. Measann ECFE23 gur cheart an dul chun cinn a 
dhéantar ó thaobh tosaíochtaí cothrománacha a thabhairt isteach i mbearta beartais 
ingearacha a rianú, agus gur cheart na spriocanna feidhmíochta a ghabhann leis sin a 
shocrú (féach mír 1.18). 

                                                      
21 https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm 

22 https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gender-budgeting/tracking-system 

23 ECFE: Príomhshruthú ar shaincheisteanna trasearnálacha: 7 gCeacht ó Athbhreithnithe 
Piaraí DAC, agus Athléimneacht aeráide a neartú: Treoraíocht do rialtais & do sholáthraithe 
comhair forbraíochta. 
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SDGanna 

1.39. Ina imlitir le haghaidh an dréachtbhuiséid do 2022 agus 2023, d’iarr AS BUDG 
ar na hardstiúrthóireachtaí (ASanna) eile a shainaithint cén chaoi a raibh na SDGanna 
nasctha leis na cláir chaiteachais trí thuairisc a thabhairt ar an gcaoi a raibh 
gníomhaíochtaí an chláir ag rannchuidiú leis na SDGanna, trí úsáid a bhaint as sampla 
léirithe amháin ar a laghad (féach mír 2.52). Bhí ar na hardstiúrthóireachtaí a 
shainaithint freisin cé acu táscairí cláir a bhí ábhartha do na SDGanna (féach mír 1.47). 

1.40. In 2020, d’fhógair an Coimisiún24 go raibh sé ag breathnú isteach san 
fhéidearthacht modheolaíocht rianaithe le haghaidh caiteachas SDGanna a fhorbairt 
do bhuiséad an Aontais. Níl an mhodheolaíocht sin ann fós. Níl na SDGanna san 
áireamh i dtreoirthionscadal an Choimisiúin ar tháscairí trasearnálacha 
(féach mír 1.50). 

  

                                                      
24 SWD(2020) 400 final. Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin. Spriocanna 

Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe a thabhairt i gcrích – Cur chuige cuimsitheach. 
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Tuairisciú ar bhaint amach na 
dtosaíochtaí beartais cothrománacha 
1.41. Is gné thábhachtach den chóras tuairiscithe feidhmíochta atá i rianú an 
chaiteachais ó chláir chaiteachais atá ábhartha do thosaíochtaí cothrománacha 
(mír 1.18). Is céim bhreise – atá níos casta – atá i gceist leis na haschuir agus na torthaí 
a ghnóthaítear ón gcaiteachas sin a shainaithint. Scrúdaíomar an chaoi a ndearna an 
Coimisiún na torthaí sin a shainaithint agus an chaoi a ndearna sé tuairisciú orthu. 

Is conclúidí ródhearfacha atá san AMPR ar an dul chun cinn atá 
déanta ionsar spriocanna príomhshruthaithe 

1.42. Tuairiscíonn an Coimisiún ar an gcaoi a ndéanann sé buiséad an Aontais a 
bhainistiú san AMPR (féach mír 1.3). Tuairiscíonn an AMPR, ina n-áirítear forléargas ar 
fheidhmíocht na gclár (PPO) agus na ráitis do na cláir, ar chuspóirí na gclár caiteachais 
faoi mar atá siad leagtha síos sa reachtaíocht earnálach. Clúdaíonn na doiciméid sin 
cuspóirí trasearnálacha éagsúla i ranna ar leithligh chomh maith, lena n-áirítear 
iarscríbhinn ina dtugtar achoimre ar na tosaíochta cothrománacha do 2021. 

1.43. In Imleabhar I den AMPR, fuaireamar cásanna ina raibh na conclúidí a 
tuairiscíodh ródhearfach: 

o Thuairiscigh an Coimisiún go raibh spriocanna beartais uileghabhálacha an 
Aontais tugtha isteach go hiomlán i gcláir bhuiséadacha an Aontais. Fuaireamar, 
áfach, go raibh difríochtaí suntasacha ann idir aeráid agus bithéagsúlacht i 
gcomparáid le hinscne (féach Fíor 1.2). 

o Thuairiscigh an Coimisiún go raibh an mhodheolaíocht chun rianú a dhéanamh ar 
chaiteachas aeráide nuashonraithe agus cumhdaithe ar mhodh comhleanúnach ar 
fud na mbunghníomhartha lárnacha go léir. Bhí neasmheastacháin shuntasacha 
ann, áfach, nár thug an Coimisiún míniú iomlán orthu (féach mír 2.24). 

o Thuairiscigh an Coimisiún go raibh an mhodheolaíocht a úsáideadh chun 
caiteachas bithéagsúlachta a rianú nuashonraithe a bheag nó a mhór ar an gcaoi 
chéanna agus mar a bhí déanta don aeráid. Ní raibh an mhodheolaíocht nua ar fáil 
fós do CBT, áfach (féach mír 1.32). 
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o Thuairiscigh an Coimisiún go raibh sé ar acmhainn fhormhór bhuiséad an Aontais 
rannchuidiú go dearfach le comhionannas inscne a chur chun cinn. Tugaimid ar 
aire nach raibh ach 11 chlár as 47 ann a dhearbhaigh suimeanna a bhí ag 
rannchuidiú le comhionannas inscne faoi scóir 2 nó 1, arb ionann é sin agus 
€12 bhilliún, nó 5 % de na gealltanais, faoi dheireadh 2021 (féach míreanna 2.39-
2.43). 

1.44. San iarscríbhinn a ghabhann le tuarascáil AMPR atá ag déileáil le tosaíochtaí 
cothrománacha, fuaireamar na nithe seo a leanas: 

o I gcás na haeráide, ríomh an Coimisiún go raibh idirghabhálacha a bhaineann leis 
an aeráid maoinithe as buiséad an Aontais go dtí luach de thart ar €138 milliún in 
2021, nó 32 % den bhuiséad iomlán. Rinne an Coimisiún nuashonrú ar a chuid 
ríomhanna ar na ranníocaíochtaí aeráide don CAI roimhe sin, agus thuairiscigh sé 
don tréimhse idir 2014 agus 2020 go raibh €221 billiún, nó 20.6 % dá bhuiséad 
ilbhliantúil foriomlán, caite ag an Aontas Eorpach ar bhearta a bhaineann leis an 
aeráid. In iniúchadh a rinneamar le déanaí, thángamar ar an gconclúid go raibh 
ráiteas iomarcach de €72 bhilliún ar a laghad25 déanta ag an gCoimisiún i leith 
caiteachas aeráide. Ag teacht le fionnachtana i dtuarascálacha roimhe seo ón 
gCúirt Iniúchóirí, fuaireamar freisin go raibh rómheastacháin i ríomhanna 2021 
(féach mír 2.15). 

o I gcás na hinscne, thug an Coimisiún míniú ar a mhodheolaíocht phíolótach le 
haghaidh caiteachas a bhaineann le comhionannas inscne a thomhas agus rinne 
sé cur i láthair ar dháileadh na gclár bunaithe ar an scór uasta a rinneadh a 
dhámhachtain ar idirghabhálacha. San AMPR, thug an Coimisiún scór de 1 do 
chlár CSE+, cé gur €0 a bhí sa rannchuidiú le comhionannas inscne a tuairiscíodh. 
Is scór de 0* a bhí faighte ag an gclár sin i ráiteas an chláir. 

  

                                                      
25 Tuarascáil speisialta 09/2022: ‘An caiteachas aeráide i mbuiséad AE 2014-2020 – Níl sé 

chomh hard agus a thuairiscítear’. 
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Is beag faisnéise atá ar fáil i dtaobh an rannchuidíonn an 
caiteachas ar bhealach fónta leis an iomad tosaíochtaí ag an am 
céanna 

1.45. Tá roinn sna PPOnna ina bhfuil na ríomhanna de na ranníocaíochtaí a 
rinneadh don aeráid, bithéagsúlacht agus inscne. Rinneamar an fhaisnéis sin a 
chomhiomlánú le haghaidh gach ceannteidil de CAI. Is cuid dhílis den phríomhshruthú 
é go mbeadh cláir ag rannchuidiú leis an iomad tosaíochtaí ag an am céanna. Tugann 
an Coimisiún ar aire26, chun comhaireamh dúbailte ar chaiteachas ar thosaíochtaí 
beartais trasearnálacha a sheachaint, nach féidir an t-airgead atá caite díreach a 
chomhiomlánú trasna cuspóirí éagsúla. Níor mhínigh an AMPR cad iad na sineirgí atá 
idir aeráid, bithéagsúlacht agus inscne. I gcaibidil 2, tugaimid samplaí de shineirgí idir 
tosaíochtaí. I bhFíor 1.4, taispeánaimid an bhail atá ar ranníocaíochtaí féideartha 
bhuiséad an Aontais do 2021 le beartais chothrománacha a roghnaíodh i gcomparáid 
leis na cistí iomlána atá ar fáil in aghaidh gach ceannteidil de CAI. 

  

                                                      
26 SWD(2022) 225 final. Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin. Struchtúr an 

Phríomhshruthaithe Aeráide in CAI 2021-2027. 
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Fíor 1.4 – Ranníocaíochtaí féideartha tuairiscithe as buiséad AE 2021 
chuig na tosaíochtaí cothrománacha a roghnaíodh 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 
* Maidir leis an rannchuidiú inscne i gCeannteideal 2, tá iasachtaí NextGenerationEU (€154 billiún) san
áireamh ansin.
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Is féidir le táscairí feidhmíochta do chláir atá cheana ann 
faisnéis ábhartha a thabhairt i dtaobh tosaíochtaí 
cothrománacha 

1.46. Ina theachtaireacht maidir leis an gcreat feidhmíochta do bhuiséad an 
Aontais a eisíodh in 202127, deir an Coimisiún go raibh sé mar uaillmhian aige faisnéis 
feidhmíochta ó gach gné den bhuiséad a chomhtháthú ar mhaithe le forléargas 
cuimsitheach a thabhairt ar a fheidhmíocht ina iomláine, agus go saothródh sé ionsar 
thuiscint níos fearr a thabhairt ar an gcaoi ar féidir le cláir an Aontais rannchuidiú ar an 
mbealach is éifeachtaí le spriocanna beartais trasearnálacha. 

1.47. Sna treoirlínte a d’eisigh AS BUDG chuig ranna eile sa Choimisiún ar mhaithe 
le hullmhú d’aighneachtaí a dhéanamh don dréachtbhuiséad le haghaidh 2022 agus 
2023, bhí treoracha faoin gcaoi le táscairí feidhmíochta na gclár a nascadh le 
tosaíochtaí cothrománacha: an aeráid; bithéagsúlacht; aer glan; inscne; imirce; 
digiteach; an óige; agus fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna). D’fhéadfaí 
tuairisc a thabhairt freisin ar a mhéid a rannchuidíonn na táscairí sin le ceann ar bith de 
na 17 SDG. 

1.48. Scrúdaíomar aicmiú sin na dtáscairí ó na cláir chaiteachais do 2022 agus 2023 
a roghnaíodh (féach Fíor 1.5). Ar an iomlán, fuaireamar gur aicmigh ranna an 
Choimisiúin na táscairí ar bhealach comhleanúnach agus go cruinn. Bhí roinnt táscairí 
sna cláir go léir a bhí nasctha leis na tosaíochtaí cothrománacha a roghnaíodh. 
Rinneamar anailís ar cá mhéad táscaire sa PPO dár gcláir roghnaithe a bhí nasctha le 
tosaíochtaí cothrománacha. Fuaireamar gurbh amhlaidh an cás do bheagnach a leath 
acu (47 %, 35 as 75). Tá an Coimisiún ag obair ar threoirthionscadal chun 
modheolaíocht a fhorbairt trína bhféadfar táscairí atá nasctha le tosaíochtaí 
cothrománacha a chomhiomlánú, agus iad a úsáid chun forthorthaí a thomhas agus 
tuairisciú orthu (féach míreanna 1.50 agus 1.51). 

                                                      
27 COM(2021) 366 final. Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig 

an gComhairle maidir leis an gcreat feidhmíochta do bhuiséad an Aontais faoi CAI 2021-
2027. 

36

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=CELEX%3A52021DC0366


 

 

Fíor 1.5 – Táscairí atá nasctha le tosaíochtaí cothrománacha i gcláir AE a 
roghnaíodh 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 

Ní dhéanann creat feidhmíochta an Choimisiúin forthorthaí a 
thomhas go fóill  

1.49. Chuir an tAirmheán Comhpháirteach Taighde (JRC) roinnt tuarascálacha ar 
fáil in 2016 agus 2017 maidir le táscairí feidhmíochta a fhorbairt le haghaidh 
tosaíochtaí beartais cothrománacha, a bhí ag déileáil le saincheisteanna amhail táscairí 
cláir comhiomlánaithe agus trasearnálacha. 

1.50. In 2019, chuir an Coimisiún tús le treoirthionscadal28 chun creat coincheapúil 
a fhorbairt chun torthaí comhiomlánaithe a thomhas trasna cláir éagsúla a bhain le 
poist, leis an aeráid agus le digiteáil. In 2021, d’fhostaigh sé saineolaithe chun cabhrú 

                                                      
28 6ú Ceardlann ar tháscairí feidhmíochta. Ullmhú don chéad CAI eile: Feidhmíocht – 

Croítháscairí feidhmíochta don tuairisciú bliantúil, 25 Meán Fómhair 2019. 

Cláir faoi iniúchóireacht 

DIGITEACH AE: 14

CEMID: 12

CSE+: 25

FÍS EORPACH: 27

IPA III: 34

LIFE: 28

NDICI –
An Eoraip Dhomhanda: 21

RÉIGIÚNACH: 44

JTM: 74

CEF DIGITEACH: 16

Táscairí de réir na dtosaíochtaí

An aeráid: 37

Bithéagsúlacht: 24

Digiteach: 31

Inscne: 31
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leis. Agus é ag ullmhú dréachtbhuiséad 2023, dúirt an Coimisiún29 go raibh sé ag obair 
ionsar tháscaire trasearnálach don mhaolú ar an athrú aeráide a fhorbairt chun an 
tionchar iomlán atá ag idirghabhálacha éagsúla atá cistithe as buiséad an Aontais a 
mheas. Ina thuarascáil maidir leis an obair leantach maidir le hurscaoileadh do bhliain 
airgeadais 202030, thagair an Coimisiún freisin don treoirthionscadal sin. 

1.51. Aithnímid na castachtaí atá ag baint le creat feidhmíochta a fhorbairt do 
thosaíochtaí cothrománacha, ach measaimid nach leor an dul chun cinn atá déanta go 
dtí seo. Ní dhéanann an Coimisiún, go fóill, aon mheasúnú ar fhorthorthaí na 
gcaiteachas atá rianaithe. Chonaiceamar sampla amháin ina ndearna ECFE31 tagairt 
d’Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Fionlainne32 a raibh treoirlínte eisithe aici maidir le 
forthorthaí a cuid cuspóirí beartais forbartha trasearnálacha a thomhas (féach 
Bosca 1.4). 

Bosca 1.4 

Táscairí comhiomlána a úsáid chun faireachán a dhéanamh ar 
chuspóirí trasearnálacha 

In 2020, d’fhoilsigh Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Fionlainne treoirlínte maidir 
le cuspóirí trasearnálacha i mbeartas forbraíochta agus i gcomhar forbraíochta na 
Fionlainne.  

Déantar faireachán ar thorthaí foriomlána bhearta forbartha na Fionlainne trí 
úsáid a bhaint as táscairí comhiomlána coiteanna ar fud ionstraimí éagsúla den 
chomhar forbraíochta. Fágann sé sin gur féidir tuairisciú cuimsitheach a dhéanamh 
ar na torthaí, ina ndéantar sonraí ó chláir agus ó chineálacha éagsúla comhair ó 
chodanna éagsúla den domhan a thabhairt le chéile. 

                                                      
29 COM(2022) 400: Dréacht-Bhuiséad Ginearálta an Aontais Eorpaigh do Bhliain 

Airgeadais 2023. Doiciméad Oibre Cuid I. Ráitis na gClár i dtaobh caiteachas oibríochtúil. 

30 COM(2022) 331 final. Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle maidir leis an obair leantach maidir le hurscaoileadh do bhliain airgeadais 2020. 

31 ECFE: Gníomhaíocht Chomhshaoil agus Aeráide a chomhtháthú i gComhar Forbraíochta: 
Tuairisciú ar na Gealltanais ó Chruinniú Ard-Leibhéil Chomhaltaí DAC, 2021. 

32 Aireacht Ghnóthaí Eachtracha na Fionlainne: Teoiricí don Athrú agus Táscairí Comhiomlána 
le haghaidh Beartas Forbartha 2020 na Fionlainne. 
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Tá dúshláin i ndán d’athbhreithniú an Choimisiúin ar an 
bhfaisnéis atá tuairiscithe 

1.52. In AS BUDG, tá foireann ar leith ann a bhíonn ag déileáil le ‘tosaíochtaí 
cothrománacha’ a dhéanann athbhreithniú ar a mhéid atá comhleanúnachas le sonrú 
sna hionchuir ar fad a sholáthraíonn na ranna éagsúla sa Choimisiún. Dheimhnigh ár 
gcuid oibre go bhfuil an próiseas athbhreithnithe sin tar éis feabhas a chur ar cháilíocht 
na faisnéise a thugann na hardstiúrthóireachtaí. In ainneoin an athbhreithnithe sin, 
áfach, shainaithin an Coimisiún roinnt earráidí códaithe san AMPR a foilsíodh an 
7 Meitheamh 2022, agus rinne sé ceartúcháin ina dhiaidh sin (féach mír 2.14). 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 1.1 – Tosaíochtaí beartais cothrománacha a 
chomhtháthú sna measúnuithe tionchair 

Critéir An scóráil a tugadh 
Sa mheasúnú tionchair, ní shainaithnítear an beartas 
cothrománach sa chlár caiteachais agus ní dhéantar aon 
mheasúnú ar na tionchair agus rioscaí/deiseanna gaolmhara 

0 – Comhtháthú 
teoranta 

Sa mheasúnú tionchair, tá an tosaíocht chothrománach 
sainaitheanta, ach tá an measúnú ar na tionchair agus 
rioscaí/deiseanna gaolmhara doiléir, nó ní ann don mheasúnú 
sin 

1 – Comhtháthaithe 
go pointe áirithe 

Sa mheasúnú tionchair, tá an tosaíocht chothrománach 
sainaitheanta agus tá measúnú mionsonraithe déanta ar na 
tionchair agus rioscaí/deiseanna gaolmhara (measúnú 
cáilíochtúil/cainníochtúil) 

2 – Comhtháthaithe 

 

 
Foinse: CIE. 

FÍS EORPACH

SCE DIGITEACH

DIGITEACH AE

RÉIGIÚNACH (CFRE)

CSE+

CBT (CERT agus CETFT)

CEMID 

LIFE

JTM

NDICI – An Eoraip Dhomhanda

IPA III

An aeráid

Bithéagsúlacht
Inscne

SDGanna

Digiteach

Comhtháite

Comhtháite go pointe áirithe

Comhtháthú teoranta
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Iarscríbhinn 1.2 – Tosaíochtaí beartais cothrománacha a 
chomhtháthú sa reachtaíocht 

Critéir An scóráil a tugadh 

Ní thagraítear don tosaíocht chothrománach sa reachtaíocht 0 – Comhtháthú 
teoranta 

Tá tagairt don tosaíocht chothrománach sa reachtaíocht, 
bíodh sé sin sna haithrisí nó i measc chuspóirí an chláir nó i 
measc phrionsabail an chláir 

1 – Comhtháthaithe 
go pointe áirithe 

Tá tagairt don tosaíocht chothrománach sa reachtaíocht, 
bíodh sé sin sna haithrisí nó i measc chuspóirí an chláir nó i 
measc phrionsabail an chláir, agus tá táscairí nasctha leis an 
tosaíocht 

2 – Comhtháthaithe 

 

 
Foinse: CIE. 

  

Comhtháite

Comhtháite go pointe áirithe

Comhtháthú teoranta

An aeráid

Bithéagsúlacht
Inscne

SDGanna

Digiteach

FÍS EORPACH

SCE DIGITEACH

DIGITEACH AE

RÉIGIÚNACH (CFRE)

CSE+

CBT (CERT agus CETFT)

CEMID 

LIFE

JTM

NDICI – An Eoraip Dhomhanda

IPA III
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Iarscríbhinn 1.3 – Spriocanna caiteachais atá sainithe le 
haghaidh tosaíochtaí beartais cothrománacha 

Critéir An scóráil a tugadh 
Níl spriocanna caiteachais ná imchlúdach tiomnaithe 
airgeadais don tosaíocht chothrománach ag an gclár 
caiteachais. 

0 – Comhtháthú 
teoranta 

Níl spriocanna caiteachais don tosaíocht chothrománach ag an 
gclár caiteachais, ach tá imchlúdach tiomnaithe airgeadais ann 
di 

1 – Comhtháthaithe 
go pointe áirithe 

Tá spriocanna caiteachais don tosaíocht chothrománach ag an 
gclár caiteachais, nó rannchuidíonn an clár iomlán le 
himchlúdaigh thiomnaithe airgeadais atá ann don tosaíocht 
bheartais chothrománach 

2 – Comhtháthaithe 

 

 
Foinse: CIE. 

Comhtháite

Comhtháite go pointe áirithe

Comhtháthú teoranta

An aeráid

Bithéagsúlacht
Inscne

SDGanna

Digiteach

FÍS EORPACH

CEF DIGITEACH

DIGITEACH AE

RÉIGIÚNACH (CFRE)

CSE+

CBT (CERT agus CETFT)

CEMID 

LIFE

JTM

NDICI – An Eoraip Dhomhanda

IPA III
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Caibidil 2 

An creat feidhmíochta le haghaidh 
tosaíochtaí beartais cothrománacha an Choimisiúin 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 2.1.-2.3. 

Scóip agus cur chuige 2.4.-2.6. 

Tá na tosaíochtaí aeráide agus bithéagsúlachta 
comhtháite sa chreat feidhmíochta 2.7.-2.28. 
Fuarthas in iniúchtaí a rinne an Chúirt Iniúchóirí le déanaí go 
bhfuil ráiteas iomarcach déanta i dtaobh na ranníocaíochtaí 
ó bhuiséad an Aontais chuig an aeráid agus chuig an 
mbithéagsúlacht 2.9.-2.12. 

Tá laigí sna figiúirí tuairiscithe a bhfuil aghaidh le tabhairt fós 
orthu trí bhíthin mhodheolaíocht nua an Choimisiúin 2.13.-2.20. 

Rianaíonn an Coimisiún an caiteachas, ach tá riar maith 
meastachán i gceist leis an dul chun cinn atá tuairiscithe 2.21.-2.28. 

Tá dul chun cinn déanta ó thaobh comhionannas 
inscne a thabhairt isteach sa chreat feidhmíochta 2.29.-2.46. 
Tá laigí i bpríomhshruthú inscne sainaitheanta ag iniúchtaí na 
Cúirte Iniúchóirí 2.31.-2.32. 

Bhí laigí sa chéad mheastachán a rinne an Coimisiún ar 
rannchuidiú foriomlán buiséad an Aontais le cur chun cinn an 
chomhionannais inscne 2.33.-2.43. 

Níl aon spriocanna caiteachais ann don chomhionannas 
inscne agus is beag táscairí atá ann dó 2.44.-2.46. 

Is faisnéis theoranta atá ar fáil ar an dul chun cinn atá 
déanta ag cláir AE ionsar na SDGanna 2.47.-2.55. 
In obair a rinne an Chúirt Iniúchóirí roimhe seo, tugadh faoi 
deara nach dtuairiscíonn an Coimisiún ar an rannchuidiú ón 
mbuiséad le SDGanna. 2.49.-2.51. 

Tá tús curtha ag an gCoimisiún le tuairisciú ar na naisc atá idir 
cláir chaiteachais Eorpacha agus na SDGanna 2.52.-2.55. 
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Is tosaíocht nua é an t-aistriú digiteach 2.56.-2.61. 
Tá faisnéis curtha ar fáil ag an gCoimisiún ar an rannchuidiú 
leis an aistriú digiteach i gcás cláir shonracha 2.58.-2.61. 

Conclúidí agus moltaí 2.62.-2.68. 

Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 2.1 – Na critéir iniúchóireachta a úsáideadh chun 
measúnú a dhéanamh ar an gcreat feidhmíochta don aeráid, 
do bhithéagsúlacht, don inscne, do na SDGanna agus do 
dhigiteach 

Iarscríbhinn 2.2 – Rannchuidiú aeráide in 2021, meastachán 
na bliana roimhe sin agus spriocanna leagtha síos i 
mbunghníomhartha dlí 

Iarscríbhinn 2.3 – An rannchuidiú aeráide in 2021 mar 
chéatadán de na gealltanais iomlána 

Iarscríbhinn 2.4 – Rannchuidiú na bithéagsúlachta in 2021 
agus meastacháin thodhchaíocha (billiún euro) 

Iarscríbhinn 2.5 – Rannchuidiú inscne in 2021 de réir an scóir 
(billiún euro) 
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Réamhrá 
2.1. Tá AMPR an Choimisiúin bunaithe ar roinnt tuarascálacha éagsúla, lena n-
áirítear ráitis na gclár a ghabhann leis an dréachtbhuiséad do na 47 gclár caiteachais 
Eorpach faoi CAI 2021-2027. Le haghaidh gach clár díobh, tugann ráiteas an chláir 
faisnéis chuimsitheach faoi na méideanna atá geallta agus caite agus faoin dul chun 
cinn atá déanta i mbaint amach a chuspóirí. Tugann siad faisnéis freisin faoin 
rannchuidiú atá déanta ag na cláir i leith tosaíochtaí cothrománacha an Aontais. 

2.2. Sna treoracha inmheánacha atá tugtha ag an gCoimisiún dá chuid 
ardstiúrthóireachtaí maidir le hullmhú an bhuiséid (ar a dtugtar ‘imlitir an bhuiséid’1), 
cuirtear de cheangal ar na hardstiúrthóireachtaí meastacháin a thabhairt ar an 
gcaiteachas ar na cuspóirí aeráide, bithéagsúlachta agus inscne do thréimhse 2021-
2027, agus samplaí a thabhairt de nithe tábhachtacha ábhartha atá bainte amach. 

2.3. Thuairiscíomar in 2020 gur thug ráitis na gclár agus an AMPR faisnéis faoin 
rannchuidiú a rinne cláir chaiteachais Eorpacha le cuspóirí trasearnálacha (amhail an 
aeráid agus bithéagsúlacht). Thugamar ar aire, áfach, gur faisnéis theoranta amháin a 
bhí ann faoina rannchuidiú le hinscne agus leis na SDGanna2. 

  

                                                      
1 Imlitir an bhuiséid do 2023. Buantreoracha, 15 Nollaig 2021. 

2 Tuarascáil 2019 maidir le feidhmíocht bhuiséad an Aontais Eorpaigh. 
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Scóip agus cur chuige 
2.4. Sa chaibidil seo, déanaimid measúnú féachaint ar chuir an Coimisiún creat 
feidhmíochta iomchuí i bhfeidhm chun an tacaíocht ó bhuiséad an Aontais do 
thosaíochtaí trasearnálacha3 na gclár4 atá clúdaithe i gcaibidil 1 (féach míreanna 1.9-
1.10) a thomhas. 

2.5. Sa bhreis ar a bheith ag brath ar an obair iniúchóireachta a rinneamar roimhe 
seo, rinneamar measúnú féachaint an ndearna an Coimisiún modheolaíochtaí iomchuí 
a chur i bhfeidhm i gceart chun rianú a dhéanamh ar an gcaiteachas ar na tosaíochtaí 
roghnaithe do thréimhse 2021-2027. Rinneamar measúnú freisin ar thuairisciú an 
Coimisiún i ráitis na gclár ar an rannchuidiú a rinne na cláir chaiteachais roghnaithe le 
tosaíochtaí beartais cothrománacha féachaint an raibh an tuairisciú sin cruinn. 
Dhíríomar isteach ar na AMPRanna do 2020 agus 2021. 

2.6. Faoi mar a rinneamar do chaibidil 1, dhíorthaíomar ár gcritéar iniúchóireachta 
ó reachtaíocht agus gealltanais ábhartha an Aontais, agus freisin ó threoraíocht agus 
treoracha a bhí eisithe ag an gCoimisiún. Chomh maith leis sin, bhaineamar úsáid as 
critéir atá ceaptha ag OECD agus a bhfuil glacadh go ginearálta leo (féach mír 1.11 
agus Iarscríbhinn 2.1). 

  

                                                      
3 An aeráid, bithéagsúlacht, inscne, SDGanna agus digiteach. 

4 SCE DIGITEACH, DIGITEACH AE, FÍS EORPACH, CSE+, RÉIGIÚNACH, CBT, CEMID, JTM, LIFE, 
IPA III, NDICI – An Eoraip Dhomhanda. 
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Tá na tosaíochtaí aeráide agus 
bithéagsúlachta comhtháite sa chreat 
feidhmíochta 
2.7. Sa roinn seo, táimid ag díriú ar an chuir an Coimisiún creat feidhmíochta 
iomchuí i bhfeidhm chun an rannchuidiú ó bhuiséad an Aontais i leith na gcuspóirí 
aeráide agus bithéagsúlachta a thomhas. I bhFíor 2.1, taispeántar na critéir a 
d’úsáideamar mar aon lenár measúnú foriomlán. 

Fíor 2.1 – An creat feidhmíochta don aeráid agus don bhithéagsúlacht 

An aeráid Measúnú foriomlán: Bithéagsúlacht 

 
 

 
Ar an iomlán, fuaireamar go raibh an aeráid agus 

bithéagsúlacht comhtháite i gcreat feidhmíochta an 
Choimisiúin 

  

Comhchuid Measúnú Critéir 

Gealltanas polaitiúil 
ar an leibhéal is airde 

 Tá an tosaíocht clúdaithe ag comhaontú idirinstitiúideach agus tá sí 
faoi réir comhar idirinstitiúideach in ábhair bhuiséadacha. 

Spriocanna agus 
táscairí intomhaiste  Tá cuspóirí agus táscairí a bhaineann leis an tosaíocht seo i líon 

mór de na cláir. 
Spriocanna 
forthoraidh 
ardleibhéil 

 Tá spriocanna caiteachais leagtha síos sa rialachán nó tá uaillmhian 
ann céatadán den chaiteachas bliantúil a úsáid lena aghaidh. 

Modheolaíocht 
rianaithe  Tá modheolaíocht forbartha ag an gCoimisiún chun an caiteachas 

ábhartha ar leibhéal an chláir a thomhas. 
Cuntasacht trí 
thuairisciú  Thuairiscigh an Coimisiún faisnéis chruinn agus iontaofa san AMPR, 

sa PPO agus i ráitis na gclár. 
 

 Curtha chun feidhme 

 Curtha chun feidhme go pointe áirithe 

Foinse: CIE. 
Nóta: Tá ár gcritéir mheasúnaithe mínithe tuilleadh in Iarscríbhinn 2.1. 

2.8. Clúdaíonn an comhaontú Idirinstitiúideach le haghaidh CAI 2021-2027 an 
tosaíocht aeráide chomh maith leis an tosaíocht bhithéagsúlachta, atá tugtha isteach i 
lear mór clár trí chuspóirí, táscairí agus spriocanna caiteachais. Tá modheolaíochtaí 
forbartha ag an gCoimisiún chun an caiteachas ábhartha ar leibhéal an chláir a 
thomhas, agus rinneamar measúnú ar na modheolaíochtaí sin. Taispeánann na ranna 
seo a leanas go bhfuil roinnt míchruinneas sa chaiteachas a tuairiscíodh. 
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Fuarthas in iniúchtaí a rinne an Chúirt Iniúchóirí le déanaí go 
bhfuil ráiteas iomarcach déanta i dtaobh na ranníocaíochtaí ó 
bhuiséad an Aontais chuig an aeráid agus chuig an 
mbithéagsúlacht 

2.9. San iniúchadh is déanaí a rinneamar ar phríomhshruthú aeráide5, fuaireamar 
go raibh ráiteas iomarcach déanta ag an gCoimisiún ar an gcaiteachas do CAI 2014-
2020, mar nach raibh an caiteachas ar fad a tuairiscíodh ábhartha don aeráid. 
Thuairiscíomar i dtaobh na gcomhéifeachtaí a cuireadh i bhfeidhm chun caiteachas 
aeráide a rianú, nach raibh siad réalaíoch i gcónaí agus nach ndearnadh éifeachtaí 
féideartha diúltacha a chur san áireamh. 

2.10. I Meitheamh 2021, thuairiscigh an Coimisiún gur ‘chaith an tAontas 20.1 % dá 
bhuiséad do 2014-2020, nó €216 bhilliún, ar chomhrac an athraithe aeráide, rud a 
thugann i gcrích a sprioc de 20 %’6. I mBealtaine 2022, thuairiscíomar, i roinnt cásanna, 
nach raibh fianaise ann a thabharfadh bonn cirt don rannchuidiú aeráide a bhí luaite le 
caiteachas AE, agus i gcásanna eile bhí ráiteas iomarcach déanta i leith an 
rannchuidithe. Thug ár n-anailís le tuiscint go ndearna an Coimisiún taifead míchuí ar 
thart ar €72 bhilliún mar chaiteachas aeráide. I Meitheamh 2022, dúirt an Coimisiún go 
‘léiríonn an fhaisnéis is déanaí atá ar fáil gur thug an tAontas, idir 2014 agus 2020, 
coibhéis €221 billiún, nó 20.6 % dá bhuiséad foriomlán ilbhliantúil, do bhearta a bhain 
leis an aeráid’7. 

                                                      
5 Tuarascáil speisialta 09/2022: ‘An caiteachas aeráide i mbuiséad AE 2014-2020 – Níl sé 

chomh hard agus a thuairiscítear’. 

6 An Coimisiún Eorpach, Ardstiúrthóireacht an Bhuiséid: Tuarascáil Bhliantúil Bhainistíochta 
agus Feidhmíochta Bhuiséad an Aontais Eorpaigh 2020, Imleabhar I, Oifig Foilseachán an 
Aontais Eorpaigh, 2021. 

7 An Coimisiún Eorpach, Ardstiúrthóireacht an Bhuiséid: Tuarascáil Bhliantúil Bhainistíochta 
agus Feidhmíochta Bhuiséad an Aontais Eorpaigh 2021, Imleabhar I, Oifig Foilseachán an 
Aontais Eorpaigh, 2022. 
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2.11. Is iondúil go mbunaíonn an Coimisiún a thuairisciú ar mhéideanna pleanáilte
nó geallta. Thuairiscíomar in 2019, i gcásanna den sórt sin, go bhfuil na méideanna 
tuairiscithe boilscithe ag cistí nach bhfuil úsáidte ná eisíoctha go fóill (mar gheall ar 
mhoilleanna ar thionscadail, íocaíochtaí déanacha nó aibíocht íseal na dtionscadal, mar 
shampla)8. I dtuarascáil uainn in 2018, thugamar ar aire cén tionchar a bhí aige sin i 
dtréimhse 2007-20139, nuair nár infheistíodh an ceathrú cuid den bhuiséad. 

2.12. I ndáil le príomhshruthú bithéagsúlachta10, thuairiscíomar in 2020 go
ndearna an Coimisiún rómheastachán ar an gcaiteachas ar an mbithéagsúlacht. Mar 
atá i gcás an chaiteachais ar an aeráid, ní dhéanann an Coimisiún rianú ar an 
gcaiteachas ó scéimeanna a bhféadfadh tionchar diúltach a bheith acu ar 
bhithéagsúlacht tailte feirme, agus ní dhéanann sé é sin a fhritháireamh. 

Tá laigí sna figiúirí tuairiscithe a bhfuil aghaidh le tabhairt fós 
orthu trí bhíthin mhodheolaíocht nua an Choimisiúin 

2.13. Thuairiscigh an Coimisiún gur thacaigh buiséad an Aontais in 2021 le bearta a
bhaineann leis an aeráid a raibh luach de thart ar €138 mbilliún ag gabháil leo agus 
thuairiscigh sé bearta a bhaineann leis an mbithéagsúlacht a raibh luach de thart ar 
€18 mbilliún ag gabháil leo. I bhFíor 2.2, taispeántar na ranníocaíochtaí a rinneadh leis 
an dá thosaíocht ó na cláir chaiteachais AE a roghnaíomar (féach Iarscríbhinn 2.2
agus Iarscríbhinn 2.4). Ar an iomlán, rannchuidigh siad €29.2 billiún le cuspóirí aeráide 
agus €11.9 billiún le cuspóirí bithéagsúlachta. 

8 Tuarascáil speisialta 19/2019: ‘INEA – Sochair tugtha i gcrích ach aghaidh le tabhairt ar 
easnaimh a bhaineann le SCE’, mír IV. 

9 Tuarascáil speisialta 17/2018: ‘Chuaigh gníomhartha an Choimisiúin agus na mBallstát i 
mblianta deireanacha chláir 2007-2013 i ngleic le hionsú íseal ach níor leor an díriú ar 
thorthaí’. 

10 Tuarascáil speisialta 13/2020: Bithéagsúlacht ar thalamh feirme – Níor chuir rannchuidiú 
CBT stop leis an meath, míreanna 33, 34 agus 35. 
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Fíor 2.2 – Ranníocaíochtaí aeráide agus bithéagsúlachta a rinne na cláir 
faoi iniúchóireacht in 2021 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 

2.14. Is é CBT an rannchuiditheoir is mó ó bhuiséad an Aontais chuig cuspóirí 
aeráide agus chuig cuspóirí bithéagsúlachta araon. Tar éis don Choimisiún a AMPR do 
2021 a fhoilsiú an 7 Meitheamh 2022, shainaithin sé earráidí sna méideanna a bhí 
luaite do thosaíochtaí cothrománacha, lena n-áirítear ráiteas iomarcach de €8.8 billiún 
de ranníocaíochtaí ó CBT le cuspóirí aeráide mar gheall ar earráid chléireachais. 
D’eisigh an Coimisiún AMPR ceartaithe an 11 Iúil 202211, a thuairiscigh gur ranníoc CBT 
€17.2 billiún le cuspóirí aeráide agus €9.9 billiún le cuspóirí bithéagsúlachta in 2021. 

                                                      
11 COM(2022) 401 final/2: AMPR, Imleabhar II, Iarscríbhinní i ndiaidh ghlacadh an 

cheartúcháin an 11 Iúil 2022 agus an liosta de cheartúcháin a rinneadh an 11 Iúil 2022 ar an 
suíomh gréasáin don Fhorléargas ar Fheidhmíocht na gClár i ndiaidh ghlacadh an AMPR an 
7 Meitheamh 2022.  

Gealltanais 2021

Gealltanais 2021
bainteach le dhá 

thosaíocht

An aeráid 
29.2

(billiún euro)

Bithéagsúlacht 
11.9

CEF DIGITEACH: 4.5

DIGITEACH AE: 1.2

CEMID: 0.1

CSE+: 0.1

FÍS EORPACH: 13.6

IPA III: 1.6

LIFE: 0.7

NDICI – An Eoraip 
Dhomhanda: 10.8

RÉIGIÚNACH: 0.3

JTM: 0.01

CBT: 57.4
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2.15. I dTuarascáil speisialta 09/2022 uainn, fuaireamar nach raibh an caiteachas 
aeráide ó 2014-2020 chomh hard agus a bhí tuairiscithe ag an gCoimisiún12. Tugaimid 
ar aire go bhfuil nuashonrú déanta ag an gCoimisiún ar a mhodheolaíocht chun 
caiteachas atá ábhartha don aeráid (féach mír 1.28) a rianú don CAI reatha. Tar éis an 
fadú a rinneadh ar rialacha CBT 2014-2020 suas go dtí 202213, níor chuir an Coimisiún 
an mhodheolaíocht nua seo i bhfeidhm ar CBT do 2021, ach ina ionad sin d’úsáid sé an 
mhodheolaíocht a bhí roimhe sin aige. Tríd an mhodheolaíocht chéanna a bhí in úsáid 
againne i dTuarascáil speisialta 09/2022 a chur i bhfeidhm, ríomhaimid go raibh ráiteas 
iomarcach de €8.9 billiún sa tsuim (€17.2 billiún) a bhí tuairiscithe ag an gCoimisiún. 

2.16. Thuairiscíomar in 2020 nach raibh an rianú a dhéanann an Coimisiún ar 
chaiteachas ó CAP ar an mbithéagsúlacht iontaofa14. De bhrí nach raibh sonraí 
bunúsacha ar fáil dúinn, ní rabhamar in ann a ríomh cé chomh mór a bhí an 
rómheastachán faoi mar a bhíomar in ann a dhéanamh don chaiteachas aeráide. 

2.17. Tá sineirgí soiléire idir gníomhaíochtaí a rannchuidíonn leis an aeráid agus le 
bithéagsúlacht araon (féach mír 1.45). Is rud bunúsach é sin don phríomhshruthú. 
Tuairiscíonn an Coimisiún ranníocaíocht CBT le gach tosaíocht ar leithligh, áfach, agus 
ní tharraingíonn sé aird ar leith ar chaiteachas cláir a rannchuidíonn le níos mó ná 
tosaíocht amháin. I bhFíor 2.3, taispeántar as an iomlán de €27.1 billiún ó CBT a 
rannchuidíonn le haeráid agus le bithéagsúlacht, go rannchuidíonn €5.6 billiún leis an 
dá thosaíocht. 

                                                      
12 Tuarascáil speisialta 09/2022: ‘An caiteachas aeráide i mbuiséad AE 2014-2020 – Níl sé 

chomh hard agus a thuairiscítear’, míreanna 26 go 28. 

13 Rialachán (AE) 2020/2220 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Nollaig 2020 
lena leagtar síos forálacha idirthréimhseacha áirithe le haghaidh tacaíocht ón gCiste 
Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht 
Talmhaíochta (CERT) sna blianta 2021 agus 2022. 

14 Tuarascáil speisialta 13/2020: Bithéagsúlacht ar thalamh feirme – Níor chuir rannchuidiú 
CBT stop leis an meath’, mír 76. 
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Fíor 2.3 – Forluíonna* idir na tosaíochtaí aeráide agus bithéagsúlachta in 
CBT 

Foinse: CIE, bunaithe ar ráitis na gclár agus sonraí ó Ard-Stiúrthóireacht na Talmhaíochta agus na 
Forbartha Tuaithe (AS AGRI). 
* Rannchuidíonn caiteachas an chláir 100 % le tosaíocht amháin agus, ag an am céanna, rannchuidíonn
sé 40 % nó 100 % le tosaíocht eile.

2.18. Faoin gcomhaontú idirinstitiúideach15, cuirtear de cheangal ar an gCoimisiún
‘an forluí atá ann cheana idir cuspóirí aeráide agus comhshaoil’ a mheas nuair a bhíonn 
sé ag ríomh cén ranníocaíocht le cuspóirí bithéagsúlachta atá déanta ag an gcaiteachas 
bliantúil faoi CAI. Tá forálacha comhchosúla i gcláir LIFE16 agus NDICI – An Eoraip 
Dhomhanda17, agus sna cláir atá clúdaithe ag Rialachán na bhForálacha Coiteanna18. 
Níor thuairiscigh an Coimisiún ar fhorluíonna atá ann cheana idir spriocanna aeráide 
agus bithéagsúlachta i ráitis na gclár ná in AMPR 2021. 

15 Comhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020, Cuid II, mír 16(e). 

16 Rialachán (AE) 2021/783. 

17 Rialachán (AE) 2021/947. 

18 Rialachán (AE) 2021/1060. 
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2.19. I ráitis na gclár le haghaidh NDICI – An Eoraip Dhomhanda agus IPA III, 
tuairiscíodh €529 milliún agus €33 mhilliún, faoi seach, mar shuimeanna a bhí ag 
rannchuidiú leis an mbithéagsúlacht. Shainaithníomar gur rannchuidigh €294 mhilliún 
(56 %) agus €9.6 mhilliún (29 %) díobh sin faoi seach leis an aeráid chomh maith. I gcás 
Fís Eorpach, rannchuidíonn gníomhaíochtaí éagsúla le roinnt tosaíochtaí éagsúla. Mar 
shampla, rannchuidíonn dhá ghníomhaíocht19 100 % leis an aeráid agus ag an am 
céanna tá siad ag rannchuidiú leis an mbithéagsúlacht agus le tosaíochtaí eile. Níl na 
forluíonna sin tuairiscithe go sonrach ag an gCoimisiún. 

2.20. Is sampla maith é NDICI – An Eoraip Dhomhanda den chaoi le faireachán agus 
tuairisciú a dhéanamh ar rannchuidiú ‘trasearnálach’ leis an aeráid. I ráiteas an chláir le 
haghaidh dréachtbhuiséad 2021, tuairiscítear na méideanna atá ag rannchuidiú le 
hoiriúnú, le maolú agus leis an dá ghné. Tá sé curtha in iúl ag an gCoimisiún dúinn go 
bhfuil sé mar aidhm ag JRC, mar chuid d’fhorbairt táscairí chun faireachán a dhéanamh 
ar chur chun feidhme straitéis bhithéagsúlachta an Aontais, meastachán a dhéanamh 
ar an bhforluí sin idir caiteachas bithéagsúlachta agus caiteachas aeráide as CAI. 

Rianaíonn an Coimisiún an caiteachas, ach tá riar maith 
meastachán i gceist leis an dul chun cinn atá tuairiscithe  

2.21. I réimsí beartais inar cuspóir príomha é spriocanna aeráide a bhaint amach, 
tá spriocanna sonracha maidir le rannchuidiú leis na spriocanna sin leagtha síos sna 
bunghníomhartha dlí a rialaíonn cláir chaiteachais áirithe (féach mír 1.24). Déanann an 
Coimisiún an rannchuidiú bliantúil a dhéanann gach aon chlár (lena n-áirítear cláir nach 
bhfuil spriocanna sonracha den sórt sin acu) a rianú go mion i ráitis na gclár20, agus 
déanann sé figiúirí comhiomlánaithe a thuairisciú sa ráiteas de mheastacháin don 
dréachtbhuiséad21. 

                                                      
19 (1) Braisle 5. Ceann scríbe 1 – Eolaíochtaí aeráide agus freagairtí aeráide: 100 % aeráid, 

36.40 % bithéagsúlacht, 5.10 % aer glan, 8.03 % digiteach. (2) Braisle 6. Ceann scríbe 5 – 
Talamh, aigéin agus uisce le haghaidh gníomhú ar son na haeráide: 100 % aeráid, 
38.40 % bithéagsúlacht, 25.50 % aer glan, 11.40 % digiteach. 

20 COM(2022) 400: Dréacht-Bhuiséad Ginearálta an Aontais Eorpaigh do Bhliain 
Airgeadais 2023. Doiciméad Oibre Cuid I. Ráitis na gClár i dtaobh caiteachas oibríochtúil. 

21 SEC(2022) 250 in COM(2022) 400: Ráiteas de mheastacháin an Choimisiúin Eorpaigh do 
bhliain airgeadais 2023, Meitheamh 2022. 
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2.22. I Meitheamh 2022, thuairiscigh an Coimisiún go raibh buiséad an Aontais i 
riocht maith chun an sprioc fhoriomlán a bhaint amach don chion de bhuiséad an 
Aontais agus caiteachas NGEU (arna dtógáil le chéile) atá ag tacú le gníomhú ar son na 
haeráide i dtréimhse 2021-2027 (30 %), chomh maith leis na spriocanna sonracha atá 
sna cláir chaiteachais.  

2.23. Ní thugann an Coimisiún faisnéis ar an gcaiteachas aeráide iarbhír i ráitis na 
gclár ná san AMPR. Tá a mhodheolaíocht don rianú aeráide bunaithe ar mheastacháin 
ex ante trí ‘chomhéifeachtaí aeráide AE’ a shannadh ar ghealltanais sa bhuiséad. Chun 
a dhul chun cinn i dtreo sprioc fhoriomlán de 30 % a bhaint amach do thréimhse 2021-
2027, rinne an Coimisiún meastachán ar an rannchuidiú a dhéanfadh gach clár 
caiteachais le gníomhú ar son na haeráide go dtí 2027. I gcás na gclár a scrúdaíomar, 
ba é a mheastachán ná go mbeadh an rannchuidiú do 2021-2027 ag 32 % dá mbuiséad 
le chéile (féach Iarscríbhinn 2.2). I gcás 2021, ag tús thréimhse an CAI reatha, is é 32 % 
freisin a bhí sa sciar de ghealltanais a bhí ag rannchuidiú le cuspóirí aeráide do na cláir 
chéanna, rud a chiallaíonn, ar an iomlán, go bhfuil siad i riocht maith chun an sprioc de 
30 % a bhaint amach do thréimhse 2021-2027 (féach Iarscríbhinn 2.3). 

2.24. I Meitheamh 2021, sa dréachtbhuiséad do 2022, rinne an Coimisiún 
meastachán ar rannchuidiú aeráide gach cláir do 2021. Is é €48.2 billiún a bhí sa 
rannchuidiú iomlán a measadh do na cláir roghnaithe. I Meitheamh 2022, sa 
dréachtbhuiséad do 2023, rinne an Coimisiún athbhreithniú ar a mheastacháin do 
2021, agus d’fhág sé sin gur thit an rannchuidiú iomlán do na cláir roghnaithe go dtí 
€29.2 billiún (féach Iarscríbhinn 2.2). Léiríonn an difríocht idir an dá bhliain (laghdú 
39 %) gur neasmheastacháin shuntasacha atá i gceist le meastacháin an Choimisiúin. 
Dúirt an Coimisiún go ndéanfadh sé na figiúirí don chaiteachas go dtí seo a nuashonrú, 
agus rinne sé meastachán ar an gcaiteachas don todhchaí a thúisce a bhí fáil ar na 
sonraí22. 

2.25. Tá an Coimisiún ag bunú a chuid meastachán don rannchuidiú aeráide as 
buiséad an Aontais do bhlianta amach anseo ar an bhfaisnéis is déanaí atá ar fáil aige le 
haghaidh gach cláir. Is é an toradh atá air sin ná go bhfuil meastacháin níos cruinne ann 
do chláir atá faoi bhainistíocht dhíreach an Choimisiúin amhail Fís Eorpach agus NDICI – 
An Eoraip Dhomhanda, atá bunaithe ar chláir oibre atá glactha. I gcás Fís Eorpach, 
d’aimsíomar sampla maith de mheastachán den sórt sin. Rinne AS RTD meastachán ar 
rannchuidiú aeráide an chláir do 2023-2024 bunaithe ar mheastacháin ex ante ar 
rannchuidiú aeráide a chláir oibre agus ar na meiteashonraí do rianú an chaiteachais a 

                                                      
22 Ibid. 
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bhí ar fáil amhail ag deireadh Aibreán 2022. Ar an mbonn sin, shainaithin sé an riosca 
nach mbainfeadh Fís Eorpach amach a sprioc de 35 % don chaiteachas aeráide in 2023-
2024. 

Táscairí atá ábhartha don aeráid agus don bhithéagsúlacht 

2.26. I ráitis na gclár a ghabhann le dréachtbhuiséad 2023, déantar tuairisciú ar 
chur chun feidhme agus feidhmíocht airgeadais chláir 2021-2027. I gcás go leor de na 
cláir, níl an cur chun feidhme ach ag tosú agus níl aon torthaí ar fáil go fóill. Sna 
bunghníomhartha dlí lena rialaítear cláir 2021-2027, sainítear cuspóirí na gclár, chomh 
maith le táscairí chun tomhas agus faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn i mbaint 
amach na gcuspóirí sin. Tá rioscaí agus teorainneacha sainaitheanta ag an gCoimisiún 
sa chaoi a ndéantar sonraí táscairí a úsáid agus a léirthuiscint. 

2.27. Mar a mhínítear i gcaibidil 1 (féach mír 1.48), bhí roinnt táscairí sna cláir a 
scrúdaíomar a bhí nasctha leis na tosaíochtaí beartais cothrománacha a roghnaíodh, 
agus tá an Coimisiún ag obair ar threoirthionscadal chun modheolaíocht a fhorbairt 
lena bhféadfar na táscairí sin atá nasctha le tosaíochtaí cothrománacha a 
chomhiomlánú. I dTábla 2.1, tugtar samplaí de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha 
don aeráid agus i dTábla 2.2 tugtar samplaí de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha 
don bhithéagsúlacht. 

2.28. Fuaireamar gur tugadh míniú soiléir i ráiteas an chláir don bheartas 
réigiúnach ar an nasc idir feidhmíocht an chláir agus a rannchuidiú le cuspóirí aeráide. 
Déantar tagairt shainráite do 10 gcinn de tháscairí an chláir23 atá ábhartha don aeráid. 
Seo í an chonclúid sa chlár sin: ‘Ar an iomlán, is féidir a rá go bhfuil an fheidhmíocht 
maidir le táscairí a bhaineann leis an aeráid sásúil’, bunaithe ar threocht mheánach nó 
láidir ó thaobh spriocanna 2023 a ghabhann leo a bhaint amach. 

  

                                                      
23 Táscairí chuspóirí sonracha 4, 5 agus 7. 
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Tábla 2.1 – Sampla de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha don aeráid 

An clár 
cistithe 
Eorpach 

Ainm an táscaire An cineál 
táscaire 

Minicíocht 
na sonraí 

JTM Fiontair a fuair tacaíocht chun laghdú in 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach Aschur Bliantúil 

RÉIGIÚNACH 
(CFRE) Fuinneamh in-athnuaite breise táirgthe Toradh 

Na chéad 
sonraí in 

2026 

LIFE 
An pobal ag tairbhiú de laghdú ina shoghonta 
atá siad i leith éifeachtaí díobhálacha an 
athraithe aeráide 

Tionchar Bliantúil 

Foinse: CIE, bunaithe ar ráitis na gclár. 

Tábla 2.2 – Sampla de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha don 
bhithéagsúlacht  

An clár 
cistithe 
Eorpach 

Ainm an táscaire An cineál 
táscaire 

Minicíocht na 
sonraí 

LIFE 

Roinnt tionscadal, lena n-áirítear 
tionscadail straitéiseacha dúlra, plean 
cur chun feidhme, straitéisí nó cláir 
ghníomhaíochta le haghaidh 
príomhshruthú a dhéanamh ar an 
bhfiadhúlra agus ar bhithéagsúlacht 

Aschur Bliantúil 

CEMID 

Gníomhaíochtaí a rannchuidíonn le 
Dea-Stádas Comhshaoil, lena n-
áirítear athchóiriú an dúlra, 
caomhnú, cosaint éiceachórais, 
bithéagsúlacht, agus sláinte agus leas 
ainmhithe. 

Toradh Bliantúil 

NDICI – An 
Eoraip 
Dhomhanda 

An limistéar d’éiceachórais mhuirí, 
talún agus fionnuisce atá cosanta 
agus/nó á bhainistiú go 
hinbhuanaithe le tacaíocht ón Aontas 

Toradh Bliantúil 

Foinse: CIE, bunaithe ar ráitis na gclár. 
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Tá dul chun cinn déanta ó thaobh 
comhionannas inscne a thabhairt 
isteach sa chreat feidhmíochta 
2.29. Sa roinn seo, táimid ag díriú ar an chuir an Coimisiún creat feidhmíochta 
iomchuí i bhfeidhm chun an rannchuidiú ó bhuiséad an Aontais i leith comhionannas 
inscne a thomhas. I bhFíor 2.4, taispeántar na critéir a d’úsáideamar mar aon lenár 
measúnú foriomlán. 

Fíor 2.4 – An creat feidhmíochta do chomhionannas inscne 

Comhionannas inscne Measúnú foriomlán: 

 
 

Ar an iomlán, fuaireamar go bhfuil comhtháthú an 
chomhionannais inscne teoranta agus nach bhfuil an creat 

feidhmíochta iomlán ach go pointe áirithe. 

Measúnú ar gach aon chomhchuid feidhmíochta  

Comhchuid Measúnú Critéir 

Gealltanas polaitiúil ar 
an leibhéal is airde  Tá an tosaíocht clúdaithe ag comhaontú idirinstitiúideach agus tá sí faoi 

réir comhar idirinstitiúideach agus ábhair bhuiséadacha. 
Spriocanna agus 
táscairí intomhaiste  Tá cuspóirí agus táscairí a bhaineann leis an tosaíocht seo i líon mór de na 

cláir. 
Spriocanna forthoraidh 
ardleibhéil  Tá spriocanna caiteachais leagtha síos sa rialachán nó tá uaillmhian ann 

céatadán den chaiteachas bliantúil a úsáid lena aghaidh. 
Modheolaíocht 
rianaithe  Tá modheolaíocht forbartha ag an gCoimisiún chun an caiteachas 

ábhartha ar leibhéal an chláir a thomhas. 
Cuntasacht trí 
thuairisciú  Thuairiscigh an Coimisiún faisnéis chruinn agus iontaofa san AMPR, sa 

PPO agus i ráitis na gclár. 
 

 Curtha chun feidhme 

 Curtha chun feidhme go pointe áirithe 

 Gan a bheith curtha chun feidhme 
Foinse: CIE. 
Nóta: Tá ár gcritéir mheasúnaithe mínithe tuilleadh in Iarscríbhinn 2.1. 
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2.30. Tá comhionannas inscne clúdaithe sa chomhaontú idirinstitiúideach do CAI 
2021-2027, agus tá modheolaíocht phíolótach curtha le chéile ag an gCoimisiún chun 
an caiteachas gaolmhar a thomhas. Níl aon sprioc chaiteachais ann, agus níl sé déanta 
amach fós ag an gCoimisiún an mbeidh tionchar ar chomhionannas inscne ag líon 
suntasach de na cláir. Sna ranna seo a leanas, léirítear go bhfuil laigí i ndearadh na 
modheolaíochta agus i gcruinneas na faisnéise atá á tuairisciú. Taispeánann sé freisin 
go bhfuil táscairí dí-chomhiomlánaithe de réir inscne (i.e. táscairí atá miondealaithe de 
réir inscne) ag cuid de na cláir ach nach bhfuil siad sin in úsáid don tuairisciú ná don 
fhaireachán. 

Tá laigí i bpríomhshruthú inscne sainaitheanta ag iniúchtaí na 
Cúirte Iniúchóirí 

2.31. Inár n-iniúchadh ar phríomhshruthú inscne24, fuaireamar nach ndearna 
timthriall bhuiséad an Aontais comhionannas inscne a chur san áireamh go leormhaith. 
Is beag aird a bhí ag an gCoimisiún ar anailís inscne ar bheartais agus chláir an Aontais, 
agus is beag úsáid atá bainte aige as sonraí agus táscairí atá dí-chomhiomlánaithe de 
réir inscne. Chomh maith leis sin, is beag faisnéise atá curtha ar fáil ag an gCoimisiún i 
ráitis na gclár agus san AMPR ar thionchar fhoriomlán bhuiséad an Aontais ar 
chomhionannas inscne. 

2.32. Fuaireamar nach bhfuil aon chóras coiteann ann chun rianú a dhéanamh ar 
chistí atá leithdháilte agus úsáidte le haghaidh comhionannas inscne faoi bhuiséad an 
Aontais do CAI 2014-2020. D’úsáid na hardstiúrthóireachtaí modhanna éagsúla chun 
rannchuidiú a gclár le comhionannas inscne a mheas. D’fhág sé sin dodhéanta é an 
rannchuidiú iomlán ar fud bhuiséad iomlán an Aontais a ríomh, agus dá réir sin ní raibh 
AS BUDG in ann teacht ar mheastachán foriomlán stuama i dtaobh an rannchuidithe ó 
bhuiséad an Aontais le comhionannas inscne. 

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

beart a dhéanamh’. 
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Bhí laigí sa chéad mheastachán a rinne an Coimisiún ar 
rannchuidiú foriomlán buiséad an Aontais le cur chun cinn an 
chomhionannais inscne 

2.33. Ina straitéis um chomhionannas inscne do 2020-202525, dúirt an Coimisiún go 
smaoineodh sé ar chaiteachas a bhaineann le comhionannas inscne a thomhas ar 
leibhéal an chláir in CAI 2021-2027. I mí na Samhna 2020, chomhaontaigh an 
Coimisiún, an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa gur cheart don Choimisiún modh 
a fhorbairt chun an caiteachas ábhartha faoi gach aon chlár in CAI 2021-2027 a 
thomhas26. 

2.34. I nDeireadh Fómhair 2021, d’iarr an Chomhairle27 ar an gCoimisiún córas 
stóinseach a fhorbairt chun rianú a dhéanamh ar chistí atá leithdháilte agus úsáidte 
chun tacú le comhionannas inscne agus tuairisciú go bliantúil ar na torthaí gaolmhara, 
chun feabhas a chur ar chuntasacht agus ar thrédhearcacht bhuiséadach. D’iarr sí ar an 
gCoimisiún a áirithiú go mbeadh fáil ar fhaisnéis iontaofa i dtaobh na gcistí atá 
leithdháilte agus úsáidte le haghaidh comhionannas inscne a chur chun cinn ar leibhéal 
an chláir in CAI 2021-2027. 

2.35. Tá modheolaíocht phíolótach forbartha ag an gCoimisiún chun rianú a 
dhéanamh ar chaiteachas a bhaineann le comhionannas inscne in CAI 2021-2027. Chuir 
an Coimisiún an mhodheolaíocht seo in úsáid ar mhodh píolótach i ngach ceann de na 
cláir chistithe Eorpacha nuair a bhí dréachtbhuiséad 2023 á ullmhú aige. I ráitis na gclár 
a ghabhann le dréachtbhuiséad 2023, tá tábla curtha le chéile ag an gCoimisiún le 
haghaidh gach aon chlár ina leagtar amach an rannchuidiú a rinne siad le 
comhionannas inscne in 2021. Rinne gach clár aicmiú ar na gealltanais bhliantúla 
iomlána don bhliain, bunaithe ar chóras scórála (féach mír 1.35). Do ráiteas an chláir le 
haghaidh an bheartais réigiúnaigh, bunaíodh an rannchuidiú ar ‘na gealltanais 
bhliantúla a cuireadh chun feidhme’. Do ráiteas an chláir le haghaidh CSE+, áfach, bhí 
sé bunaithe ar ‘an caiteachas bliantúil a glacadh, arna mheas nó arna phleanáil do 
chlárthréimhse 2021-2027’. I gcás Fís Eorpach, tugadh ar aire i ráiteas an chláir go raibh 

                                                      
25 COM(2020) 152 final. Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an 

gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na 
Réigiún. Aontas an Chomhionannais: Straitéis um Chomhionannas Inscne 2020-2025. 

26 Comhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020. 

27 Conclúidí ón gComhairle 12829/21. Príomhshruthú inscne i mbuiséad AE (CoA SR Uimh 
10/2021), 15 Deireadh Fómhair 2021. 
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modheolaíocht chun rianú a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí a rannchuidíonn le 
comhionannas inscne fós le forbairt.  

2.36. Ní rabhamar in ann ach an rannchuidiú tuairiscithe le comhionannas inscne 
do 2021 a imréiteach leis na gealltanais tuairiscithe do thrí cinn28 den 11 chlár a 
scrúdaíomar. Sa bhreis air sin, i ndiaidh an AMPR a bheith foilsithe aige, rinne an 
Coimisiún ceartúcháin ina dhiaidh sin, lena n-áirítear ar fhigiúirí atá bainteach le 
comhionannas inscne29. 

2.37. I bhFíor 2.5, tugtar forléargas ar an rannchuidiú tuairiscithe le comhionannas 
inscne ón mbuiséad ina iomláine do 2021, chomh maith leis na critéir a d’úsáid an 
Coimisiún. 

Fíor 2.5 – Buiséad AE agus cláir ag rannchuidiú le comhionannas inscne 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ón gCoimisiún i ndréachtbhuiséad 2023. 

                                                      
28 SCE, an beartas réigiúnach agus EMAF. 

29 Liosta de cheartúcháin a rinneadh an 22 Iúil 2022 ar an suíomh gréasáin don Fhorléargas ar 
Fheidhmíocht na gClár i ndiaidh ghlacadh an cheartúcháin ar an AMPR an 11 Iúil 2022. 
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2.38. Ní raibh faisnéis chomhdhlúite ar na méideanna a rannchuidíonn le 
comhionannas inscne i ndréachtbhuiséad 2023 agus san AMPR. Ní rabhamar in ann na 
scóir a bhí tuairiscithe ag an gCoimisiún30 a imréiteach leis an bhfaisnéis aonair a bhí 
ann do gach aon chlár. 

2.39. Thuairiscigh an Coimisiún i ndréachtbhuiséad 2023 go raibh 95 % de na cláir 
chaiteachais ag rannchuidiú (scóir de 1 agus 2) le comhionannas inscne nó go raibh an 
fhéidearthacht ann go rannchuideoidís (scór de 0*) le comhionannas inscne. Tháinig an 
Coimisiún ar an gconclúid, bunaithe ar an bhfaisnéis a bhí ar fáil ag an am, go raibh 
níos lú ná 5 % de na cláir a bhféadfaí a rá ina dtaobh go raibh siad neodrach ó thaobh 
inscne de. 

2.40. Rinne an Coimisiún na méideanna buiséadaithe de na cláir a chomhiomlánú 
faoi na scóir 2, 1 agus 0*. De réir mhodheolaíocht an Choimisiúin, áfach, ciallaíonn scór 
de 0* go bhfuil rannchuidiú an chláir le comhionannas inscne doiléir agus go gcaithfear 
athmheasúnú a dhéanamh air. 

2.41. Molann ECFE31 gan aon scór a thabhairt do chláir má tá a rannchuidiú doiléir. 
Sin ionas nach mbeidh mearbhall ann idir gníomhaíochtaí nach rannchuidíonn le 
comhionannas inscne (scór de 0) agus gníomhaíochtaí nach fios cén rannchuidiú a 
dhéanann siad (scór de 0*). Measaimid nach bhfuil faisnéis shoiléir ag teacht as an 
úsáid fhorleathan a bhaineann an Coimisiún as an scór de 0* (33 chlár32). 

2.42. Rinneamar athbhreithniú ar an bhfaisnéis atá i roinn 6.4 de ráitis na gclár 
(‘Rannchuidiú leis an gComhionannas Inscne’) i ndréachtbhuiséad 2023. Fuaireamar i 
gcás 23 de na 47 gclár, nach raibh réasúnú leordhóthanach ann do na scóir a bhí 
sannta. Níor tugadh réasúnú ar bith i gcás 3 chlár. I gcás 20 eile, bhí an réasúnú a 
tugadh lag agus bhí sé ginearálta. As na 23 chlár sin, bhí 15 ann nár thug mionsonraí 
faoi aon rannchuidiú le SDG 5 maidir le comhionannas inscne. 

                                                      
30 Scór de 2: 5 chlár; scór de 1: 6 chlár; scór de 0: 7 gclár; scór de 0*: 30 clár. 

31 ECFE: Sainmhíniú agus na híoschritéir mholta do mharcóir DAC um an mbeartas 
comhionannais inscne, Nollaig 2016. 

32 Bhain 11 chlár úsáid freisin as scóir eile agus bhí 22 chlár ann nár úsáid ach an scór de 0*. 
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2.43. In Iarscríbhinn 2.5, taispeántar an rannchuidiú le comhionannas inscne a 
rinne na 11 chlár roghnaithe, arna miondealú de réir scóir. Rinne ocht gcinn de na cláir 
sin scór de 0* a shannadh dá gcuid gealltanas ina n-iomláine in 2021, agus bhain an 
chuid eile úsáid as scóir éagsúla (2, 1, 0 agus 0*). Fuaireamar an méid seo a leanas: 

o de na hocht gclár nár úsáid ach an scór de 0*, mhínigh trí cinn33 acu an chúis a bhí 
acu leis an scór a shannadh agus ní raibh ach ceann amháin34 a léirigh rannchuidiú 
le SDG 5 maidir le comhionannas inscne. 

o rinne an dá chlár a bhaineann le gníomhaíocht sheachtrach de réir 
mhodheolaíocht ECFE agus níor úsáid siad an scór de 0*. 

Níl aon spriocanna caiteachais ann don chomhionannas inscne 
agus is beag táscairí atá ann dó 

2.44. Tá spriocanna caiteachais sonracha in CAI 2021-2027 do ghníomhaíochtaí a 
bhaineann leis an aeráid agus le bithéagsúlacht, ach níl sprioc cosúil leo ann don 
chomhionannas inscne. 

Táscairí atá ábhartha don inscne 

2.45. Mar a mhínítear i gcaibidil 1 (féach mír 1.48), bhí roinnt táscairí sna cláir a 
scrúdaíomar a bhí nasctha leis na tosaíochtaí beartais cothrománacha a roghnaíodh. I 
dTábla 2.3, tugtar samplaí de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha do 
chomhionannas inscne. 

  

                                                      
33 DIGITEACH AE, an beartas réigiúnach agus CSE+. 

34 LIFE. 
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Tábla 2.3 – Sampla de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha do 
chomhionannas inscne 

An clár 
cistithe 
Eorpach 

Ainm an táscaire An cineál 
táscaire 

Minicíocht na 
sonraí 

RÉIGIÚNACH 
(CFRE) 

Acmhainneacht nua nó nuashonraithe do 
shaoráidí cúraim leanaí agus oideachais Aschur Bliantúil 

CSE+ 
Rochtain ar rannpháirtithe dífhostaithe, lena 
n-áirítear daoine atá dífhostaithe go 
fadtéarmach 

Aschur Bliantúil 

NDICI – An 
Eoraip 
Dhomhanda 

An sciar de chomhar atá cistithe ag an Aontas 
a dhéanann comhionannas inscne agus 
cumhachtú na mban a chur chun cinn 

Ionchur Bliantúil 

Foinse: CIE, bunaithe ar ráitis na gclár. 

2.46. Is féidir le táscairí inscne tagairt do tháscairí cainníochtúla atá bunaithe ar 
shonraí staidrimh atá dí-chomhiomlánaithe de réir inscne35. Fuaireamar, cé go bhfuil 
ceanglais dhlíthiúla ann do chuid de na cistí go gcaithfear sonraí pearsanta a 
mhiondealú de réir inscne36, nach raibh faisnéis a bhí dí-chomhiomlánaithe de réir 
inscne ar na táscairí agus a spriocanna tugtha i ráitis na gclár.  

                                                      
35 ECFE: Líonra um Chomhionannas Inscne DAC. 

36 Mar shampla, ní mór táscairí CSE+, lena n-áirítear ‘Rochtain ar rannpháirtithe dífhostaithe, 
lena n-áirítear daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach’, a mhiondealú de réir mná, fir agus 
daoine neamh-dhénártha i gcomhréir le hIarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán 
(AE) 2021/1057 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meitheamh 2021 lena 
mbunaítear Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+), agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 1296/2013. 
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Is faisnéis theoranta atá ar fáil ar an 
dul chun cinn atá déanta ag cláir AE 
ionsar na SDGanna 
2.47. Sa roinn seo, táimid ag díriú ar an chuir an Coimisiún creat feidhmíochta 
iomchuí i bhfeidhm chun an rannchuidiú ó bhuiséad an Aontais i leith na SDGanna a 
thomhas. I bhFíor 2.6, taispeántar na critéir a d’úsáideamar mar aon lenár measúnú 
foriomlán. 

Fíor 2.6 – An creat feidhmíochta do na SDGanna 

SDGanna Measúnú foriomlán: 

 
 

Ar an iomlán, fuaireamar go bhfuil comhtháthú na SDGanna 
teoranta agus nach bhfuil an creat feidhmíochta iomlán ach go 

pointe áirithe. 

Measúnú ar gach aon chomhchuid feidhmíochta  

Comhchuid Measúnú Critéir 

Gealltanas polaitiúil ar 
an leibhéal is airde  Tá an tosaíocht clúdaithe ag comhaontú idirinstitiúideach agus tá sí faoi 

réir comhar idirinstitiúideach in ábhair bhuiséadacha. 
Spriocanna agus 
táscairí intomhaiste  Tá cuspóirí agus táscairí a bhaineann leis an tosaíocht seo i líon mór de na 

cláir. 
Spriocanna forthoraidh 
ardleibhéil  Tá spriocanna caiteachais leagtha síos sa rialachán nó tá uaillmhian ann 

céatadán den chaiteachas bliantúil a úsáid lena aghaidh. 
Modheolaíocht 
rianaithe  Tá modheolaíocht forbartha ag an gCoimisiún chun an caiteachas 

ábhartha ar leibhéal an chláir a thomhas. 
Cuntasacht trí 
thuairisciú  Thuairiscigh an Coimisiún faisnéis chruinn agus iontaofa san AMPR, sa 

PPO agus i ráitis na gclár. 
 

 Curtha chun feidhme 

 Curtha chun feidhme go pointe áirithe 

 Gan a bheith curtha chun feidhme 
Foinse: CIE. 
Nóta: Tá ár gcritéir mheasúnaithe mínithe tuilleadh in Iarscríbhinn 2.1. 
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2.48. Tá na SDGanna clúdaithe sa chomhaontú idirinstitiúideach do CAI 2021-2027, 
agus tá roinnt clár ann ag a bhfuil cuspóirí agus táscairí a bhaineann leis an tosaíocht 
seo. Ní raibh sprioc chaiteachais ann, agus níl modheolaíocht forbartha ag an 
gCoimisiún chun an caiteachas ábhartha le haghaidh gach cláir a thomhas. 
Taispeánann na ranna seo a leanas go bhfuil roinnt míchruinneas san fhaisnéis a 
tuairiscíodh. 

In obair a rinne an Chúirt Iniúchóirí roimhe seo, tugadh faoi 
deara nach dtuairiscíonn an Coimisiún ar an rannchuidiú ón 
mbuiséad le SDGanna. 

2.49. San athbhreithniú maidir le tuairisciú ar inbhuanaitheacht a rinneamar in 
201937, thuairiscíomar nach raibh, ó 2017, tuairiscí ginearálta (gan luachanna 
airgeadais a bheith sannta) i ráitis na gclár faoin gcaoi ar rannchuidigh an clár i dtrácht 
le SDGanna. In 2018, chinn an Coimisiún go raibh beagnach gach clár ag rannchuidiú le 
ceann amháin nó níos mó de na SDGanna. 

2.50. D’admhaíomar inár n-athbhreithniú gur dúshlán a bhí ann tuairisciú ar 
inbhuanaitheacht a chomhtháthú i dtuairisciú feidhmíochta an Choimisiúin. 
Chuireamar in iúl, áfach, go mbeadh sé ina chúnamh don Choimisiún dá ndéanfaí 
sruthlíniú ar na táscairí feidhmíochta agus dá ndéanfaí cláir shonracha agus cuspóirí 
beartais a ailíniú níos fearr le cuspóirí ginearálta ardleibhéil. 

2.51. Cuireadh in iúl san athbhreithniú sin go raibh gá le creat tuairiscithe 
cuimsitheach, le táscairí trína ndéanfaí faireachán ar an gcaiteachas iarbhír ar an aeráid 
agus ar na torthaí gaolmhara. Mheasamar go bhféadfadh na táscairí sin a bheith 
ábhartha chun an dul chun cinn ionsar an SDG ar an aeráid a thomhas. 

                                                      
37 Athbhreithniú 07/2019: ‘Tuairisciú ar inbhuanaitheacht – Measúnú grinn ar Institiúidí agus 

Gníomhaireachtaí an Aontais’. 
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Tá tús curtha ag an gCoimisiún le tuairisciú ar na naisc atá idir 
cláir chaiteachais Eorpacha agus na SDGanna 

2.52. In imlitir an bhuiséid do 2023 ón gCoimisiún, deirtear leis na 
hardstiúrthóireachtaí liosta a dhéanamh de na SDGanna a bhfuil a gcuid clár féin ag 
rannchuidiú leo, agus samplaí léiritheacha de sin a thabhairt. I ndréachtbhuiséad 2023, 
tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh 41 chlár ag rannchuidiú le SDG amháin ar 
a laghad in 2021. Shonraigh an Coimisiún na SDGanna a bhfuil gach aon chlár Eorpach 
ag rannchuidiú leo agus thug sé samplaí den rannchuidiú sin. 

2.53. Rinneamar athbhreithniú ar an bhfaisnéis fhoriomlán atá i roinn 6.5 de ráitis 
na gclár (‘Rannchuidiú leis na SDGanna’) agus fuaireamar gur rannchuidigh formhór na 
gclár le SDG amháin ar a laghad in 2021. Tá SDGanna aonair clúdaithe, ar an meán, sa 
tríú cuid de na cláir chaiteachais (féach Fíor 2.7). 

Fíor 2.7 – Faisnéis ar SDGanna i ráitis na gclár 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 
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2.54. Bhí éagsúlacht shuntasach sa mhéid a thug ráitis na gclár faisnéis 
feidhmíochta ar na SDGanna. I gcás an 11 chlár a roghnaíomar, fuaireamar amach an 
méid seo a leanas (féach Fíor 2.8): 

o thug ocht gclár faisnéis airgeadais i dtaobh ceann amháin ar a laghad de na 
17 SDG; 

o ba iad CSE+, NDICI –An Eoraip Dhomhanda agus an beartas réigiúnach na trí chlár 
a thug an fhaisnéis airgeadais ba mhionsonraithe; 

o ba iad NDICI – An Eoraip Dhomhanda agus Fís Eorpach an t-aon dhá chlár a 
chlúdaigh gach ceann de na 17 SDG. 
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Fíor 2.8 – Is beag clár a thug faisnéis airgeadais mhionsonraithe i dtaobh 
na SDGanna 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 

Táscairí atá ábhartha do na SDGanna 

2.55. Mar a mhínítear i gcaibidil 1 (féach mír 1.48), bhí roinnt táscairí sna cláir a
scrúdaíomar a bhí nasctha leis na tosaíochtaí beartais cothrománacha a roghnaíodh. I 
dTábla 2.4, tugtar sampla de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha do na SDGanna. 
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Tábla 2.4 – Sampla de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha do na 
SDGanna  

An clár 
cistithe 
Eorpach 

Ainm an táscaire An cineál 
táscaire 

Minicíocht 
na sonraí 

NDICI – An 
Eoraip 
Dhomhanda 

An líon daltaí ar an rolla sa chóras 
oideachais: (a) bunoideachas, (b) 
meánoideachas agus an líon daoine a 
thairbhigh d’idirghabhálacha 
gairmoiliúna/forbartha scileanna ó institiúid 
nó bunaithe san áit oibre, a fuair tacaíocht 
ón Aontas Eorpach 

Aschur Bliantúil 

IPA III Déine fuinnimh arna thomhas i dtéarmaí 
fuinneamh príomhúil agus OTI Toradh Bliantúil 

IPA III An ráta fostaíochta do dhaoine idir 20 
agus 64 bliana d’aois Tionchar Bliantúil 

Foinse: CIE, bunaithe ar ráitis na gclár. 
Nóta: Tá na trí tháscaire sin ábhartha do SDG 4 – ‘Oideachas ar ardchaighdeán’, SDG 7 – ‘Fuinneamh 
inacmhainne agus glan’ agus SDG 8 – ‘Obair chuibhiúil agus fás eacnamaíoch’ faoi seach. 
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Is tosaíocht nua é an t-aistriú digiteach 
2.56. Sa roinn seo, táimid ag díriú ar an chuir an Coimisiún creat feidhmíochta 
iomchuí i bhfeidhm chun an rannchuidiú ó bhuiséad an Aontais i leith an aistrithe 
dhigitigh a thomhas. I bhFíor 2.9, taispeántar na critéir a d’úsáideamar mar aon lenár 
measúnú foriomlán. 

Fíor 2.9 – An creat feidhmíochta don aistriú digiteach 

An t-aistriú digiteach Measúnú foriomlán: 

 
 

Ar an iomlán, fuaireamar go bhfuil comhtháthú an aistrithe 
dhigitigh teoranta agus nach bhfuil forbairt déanta fós ar an 

gcreat feidhmíochta. 

Measúnú ar gach aon chomhchuid feidhmíochta  

Comhchuid Measúnú Critéir 

Gealltanas polaitiúil ar 
an leibhéal is airde  Tá an tosaíocht clúdaithe ag comhaontú idirinstitiúideach agus tá sí faoi 

réir comhar idirinstitiúideach in ábhair bhuiséadacha. 
Spriocanna agus 
táscairí intomhaiste  Tá cuspóirí agus táscairí a bhaineann leis an tosaíocht seo i líon mór de na 

cláir. 
Spriocanna forthoraidh 
ardleibhéil  Tá spriocanna caiteachais leagtha síos sa rialachán nó tá uaillmhian ann 

céatadán den chaiteachas bliantúil a úsáid lena aghaidh. 
Modheolaíocht 
rianaithe  Tá modheolaíocht forbartha ag an gCoimisiún chun an caiteachas 

ábhartha ar leibhéal an chláir a thomhas. 
Cuntasacht trí 
thuairisciú  Thuairiscigh an Coimisiún faisnéis chruinn agus iontaofa san AMPR, sa 

PPO agus i ráitis na gclár. 
 

 Curtha chun feidhme 

 Curtha chun feidhme go pointe áirithe 

 Gan a bheith curtha chun feidhme 
Foinse: CIE. 
Nóta: Tá ár gcritéir mheasúnaithe mínithe tuilleadh in Iarscríbhinn 2.1. 

2.57. Níl an t-aistriú digiteach clúdaithe sa chomhaontú idirinstitiúideach do CAI 
2021-2027. Níl spriocanna caiteachais leagtha síos i reachtaíocht CAI ná sa 
chomhaontú idirinstitiúideach, ná ní chuireann siad de cheangal ar an gCoimisiún 
caiteachas a rianú. Tá an t-aistriú digiteach tugtha isteach ag NGEU mar thosaíocht nua 
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faoi RRF. Go sonrach, tá critéar ann a deir gur cheart do 20 % ar a laghad de chostais 
mheasta iomlán RRF gach Ballstáit rannchuidiú leis an aistriú digiteach38. 

Tá faisnéis curtha ar fáil ag an gCoimisiún ar an rannchuidiú leis 
an aistriú digiteach i gcás cláir shonracha 

2.58. Ós rud é nach bhfuil an t-aistriú digiteach luaite sa chomhaontú 
idirinstitiúideach mar thosaíocht atá le príomhshruthú, níor thuairiscigh an Coimisiún 
air sa roinn de gach ráiteas an chláir ina leagtar amach a mhéid a rannchuidíonn an clár 
le tosaíochtaí cothrománacha. 

2.59. Rinneadh faisnéis ar an aistriú digiteach a thuairisciú, áfach, do chláir ag a 
bhfuil cuspóirí ginearálta nó sonracha atá ábhartha dó. Mar shampla, tuairiscíodh na 
nithe atá bainte amach ag an gclár dar teideal ‘An Eoraip Dhigiteach’ i ráiteas an chláir 
a ghabhann leis agus in Imleabhar II den AMPR. 

Táscairí atá ábhartha don aistriú digiteach 

2.60. Mar a mhínítear i gcaibidil 1 (féach mír 1.48), bhí roinnt táscairí sna cláir a 
scrúdaíomar a bhí nasctha leis na tosaíochtaí beartais cothrománacha a roghnaíodh. I 
dTábla 2.5, tugtar sampla de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha don aistriú 
digiteach. 

Tábla 2.5 – Sampla de tháscairí ó chláir éagsúla atá ábhartha don aistriú 
digiteach 

An clár 
cistithe 
Eorpach 

Ainm an táscaire An cineál 
táscaire 

Minicíocht 
na sonraí 

SCE 
DIGITEACH 

Ceangail nua le líonraí fíor-ardacmhainneachta 
do spreagthóirí socheacnamaíocha agus 
ceangail ardcháilíochta do phobail áitiúla 

Toradh Bliantúil 

RÉIGIÚNACH 
(CFRE) 

Líon na dteaghaisí agus na bhfiontar breise a 
bhfuil síntiús acu le líonra leathanbhanda fíor-
ardacmhainneachta 

Toradh 
Na chéad 
sonraí in 

2026 
DIGITEACH AE Fiontair ag a bhfuil scór ard déine digití Tionchar Bliantúil 

Foinse: CIE, bunaithe ar ráitis na gclár. 

                                                      
38 Tuarascáil speisialta 21/2022: ‘Measúnú an Choimisiúin ar na pleananna náisiúnta 

téarnaimh agus athléimneachta – Iomchuí ar an iomlán, ach tá rioscaí fós ann don chur 
chun feidhme’. 
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2.61. Tá roinnt táscairí sa Chreat le haghaidh Torthaí don Eoraip Dhomhanda (ar a 
dtugtaí Creat an Aontais le haghaidh Torthaí roimhe seo) atá nasctha leis an tosaíocht 
seo. Níl siad curtha isteach sa chreat feidhmíochta do chlár NDICI – An Eoraip 
Dhomhanda, áfach, mar nár seoladh an creat go dtí tráth níos faide anonn.  
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Conclúidí agus moltaí 
2.62. Bunaithe ar ár n-anailís i gcaibidil 1, fuaireamar go raibh tosaíochtaí don 
aeráid, don bhithéagsúlacht, don inscne, do SDGanna agus don aistriú digiteach tugtha 
isteach go deimhin sna cláir chaiteachais a roghnaíodh. Tá difríocht shuntasach le 
sonrú ó thosaíocht go tosaíocht, áfach, sa mhéid atá siad tugtha isteach, le tosaíocht 
na hinscne ar an gceann is lú atá comhtháite (féach mír 1.20). 

2.63. Déanann an Coimisiún rianú ar an gcaiteachas don aeráid, don 
bhithéagsúlacht agus don inscne. Tá modheolaíocht phíolótach curtha ar fáil ag an 
gCoimisiún chun an caiteachas ar chomhionannas inscne a thomhas, ach níl an 
mhodheolaíocht sin chomh forbartha agus atá an mhodheolaíocht don chaiteachas ar 
an aeráid agus ar bhithéagsúlacht (féach míreanna 1.25-1.37). 

2.64. Is é cuspóir na haeráide amháin, faoi láthair, a bhfuil spriocanna sonracha 
aige don sciar den bhuiséad atá le caitheamh air, agus don fhaireachán ar an dul chun 
cinn ionsar an sprioc chaiteachais sin a bhaint amach (féach mír 1.24). 

2.65. In 2019, chuir an Coimisiún tús le treoirthionscadal chun creat coincheapúil a 
fhorbairt chun torthaí comhiomlánaithe a thomhas trasna cláir éagsúla a bhain le poist, 
leis an aeráid agus le digiteáil. Aithnímid na castachtaí atá ag baint le creat 
feidhmíochta a fhorbairt do thosaíochtaí cothrománacha, ach measaimid nach leor an 
dul chun cinn atá déanta go dtí seo (féach míreanna 1.50-1.51). 

Moladh 1 – Tosaíochtaí beartais cothrománacha a 
chomhtháthú ar bhealach níos fearr sa chreat feidhmíochta 

Agus costas agus indéantacht a chur chuige á chur san áireamh aige, ba cheart don 
Choimisiún feabhas a chur ar an gcaoi a ndéantar tosaíochtaí beartais cothrománacha 
a chomhtháthú sa chreat feidhmíochta trí bhíthin an mhéid seo a leanas: 

(a) obair leantach ar na torthaí óna threoirthionscadal ar tháscairí feidhmíochta ó 
thaobh na héifeachtaí atá ag caiteachas ón mbuiséad ar thosaíochtaí 
cothrománacha agus, bunaithe ar na conclúidí, bearta iomchuí a chur chun 
feidhme; 
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(b) coigeartú a dhéanamh ar an modheolaíocht chun caiteachas inscne a rianú, na 
critéir íosta le haghaidh sannadh na scór a úsáidtear mar mharcóirí inscne AE a 
neartú agus, i dtograí reachtacha amach anseo, comhionannas inscne a bheith 
mar chuid de na cláir; 

(c) anailís a dhéanamh ar an ndéanfar caiteachas a rianú chun tacú leis an aistriú 
digiteach agus le SDGanna, agus cinneadh a dhéanamh dá réir. 

Spriocdháta cur chun feidhme: nuair a bheidh an creat airgeadais ilbhliantúil i 
ndiaidh 2027 á ullmhú 

2.66. Gach bliain, eisíonn AS BUDG treoracha (‘imlitir an bhuiséid’) do na 
hardstiúrthóireachtaí eile mar bhonn eolais d’ullmhú an dréachtbhuiséid. Shainaithin 
an Coimisiún roinnt earráidí códaithe san AMPR a foilsíodh an 7 Meitheamh 2022. Bhí 
cuid de na hearráidí sin suntasach, agus d’eisigh an Coimisiún ceartúcháin ina dhiaidh 
sin (féach míreanna 1.52 agus 2.14). Sa bhreis air sin, measaimid go ndearnadh 
neasmheastacháin shuntasacha (féach mír 2.24) nár thug an Coimisiún míniú 
leordhóthanach orthu. 

2.67. Is cuid dhílis den phríomhshruthú é go mbeadh cláir ag rannchuidiú leis an 
iomad tosaíochtaí ag an am céanna. D’fhéadfadh sineirgí a bheith idir tosaíochtaí 
éagsúla. Níor tugadh míniú ar na sineirgí sin san AMPR, go háirithe na sineirgí idir an 
aeráid agus bithéagsúlacht (féach mír 1.45 agus míreanna 2.17-2.19). 

2.68. Ar an iomlán, chuir an Coimisiún creat feidhmíochta iomchuí i bhfeidhm chun 
na ranníocaíochtaí ó bhuiséad an Aontais i leith na haeráide agus na bithéagsúlachta a 
thomhas. Tá feabhas tagtha ar an gcreat feidhmíochta chun a rannchuidiú le 
comhionannas inscne a thomhas, ach tá teorainneacha ag gabháil leis; agus tá na 
creataí chun a rannchuidiú leis na SDGanna agus leis an aistriú digiteach le forbairt fós 
(féach míreanna 2.8, 2.30, 2.48 agus 2.57). 
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Moladh 2 – An tuairisciú ar thosaíochtaí beartais 
cothrománacha sa Tuarascáil Bhliantúil Bhainistíochta agus 
Feidhmíochta agus i ráitis na gclár a fheabhsú 

Chun feabhas a chur ar iontaofacht na faisnéise a thuairiscítear sa phacáiste dar teideal 
Tuairisciú Comhtháite Airgeadais agus Cuntasachta i dtaca leis na tosaíochtaí beartais 
cothrománacha do chláir aonair agus do bhuiséad an Aontais ina iomláine, ba cheart 
don Choimisiún: 

(a) a mhéid is féidir, faisnéis chruinn airgeadais agus neamh-airgeadais ar 
thosaíochtaí beartais cothrománacha a bheith sa Tuarascáil Bhliantúil 
Bhainistíochta agus Feidhmíochta; 

(b) tuairisciú san AMPR agus i ráitis na gclár ar an gcaiteachas a rannchuidíonn le 
roinnt tosaíochtaí beartais cothrománacha ag an am céanna, chun aird níos fearr 
a tharraingt ar na sineirgí atá idir na beartais sin, agus an córas nua cuntasaíochta 
atá beartaithe aige le haghaidh rianú cistí a fhorbairt; 

(c) tuairisciú sa Tuarascáil Bhliantúil Bhainistíochta agus Feidhmíochta ar an 
gcaiteachas ábhartha iomlán as an mbuiséad atá sainaitheanta mar chaiteachas a 
bhfuil tionchar dearfach aige ar chomhionannas inscne. 

Spriocdháta cur chun feidhme: nuair a bheidh Tuarascáil Bhliantúil Bhainistíochta 
agus Feidhmíochta 2023 á hullmhú, ach amháin don chóras cuntasaíochta atá 
beartaithe, ar chóir dó sin a bheith curtha chun feidhme don chéad chreat airgeadais 
ilbhliantúil eile 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 2.1 – Na critéir iniúchóireachta a úsáideadh chun measúnú a dhéanamh ar an gcreat 
feidhmíochta don aeráid, do bhithéagsúlacht, don inscne, do na SDGanna agus do dhigiteach 

Comhchuid feidhmíochta Critéir Measúnú ar an gcomhchuid feidhmíochta 

Gealltanas polaitiúil ar an leibhéal is 
airde 

Níl an tosaíocht tugtha isteach sa chomhaontú idirinstitiúideach agus tá sí faoi réir 
comhar idirinstitiúideach in ábhair bhuiséadacha. Gan a bheith curtha chun feidhme 

Tá an tosaíocht tugtha isteach sa chomhaontú idirinstitiúideach agus tá sí faoi réir 
comhar idirinstitiúideach in ábhair bhuiséadacha. Curtha chun feidhme 

Spriocanna agus táscairí intomhaiste 

Tá cuspóirí agus táscairí a bhaineann leis an tosaíocht seo comhtháite i líon 
teoranta de na cláir. Gan a bheith curtha chun feidhme 

Tá cuspóirí agus táscairí a bhaineann leis an tosaíocht seo comhtháite i gcuid de 
na cláir. Curtha chun feidhme go pointe áirithe 

Tá cuspóirí agus táscairí a bhaineann leis na tosaíochtaí seo comhtháite i líon mór 
de na cláir. Curtha chun feidhme 

Spriocanna forthoraidh ardleibhéil 

Níl spriocanna caiteachais leagtha síos sa rialachán agus níl aon uaillmhian ann 
céatadán den chaiteachas bliantúil a úsáid lena aghaidh. Gan a bheith curtha chun feidhme 

Tá spriocanna caiteachais leagtha síos sa rialachán nó tá uaillmhian ann céatadán 
den chaiteachas bliantúil a úsáid lena aghaidh. Curtha chun feidhme 

Modheolaíocht rianaithe 

Níl modheolaíocht forbartha ag an gCoimisiún chun an caiteachas ábhartha ar 
leibhéal an chláir a thomhas. Gan a bheith curtha chun feidhme 

Tá modheolaíocht forbartha ag an gCoimisiún chun an caiteachas ábhartha ar 
leibhéal an chláir a thomhas. Curtha chun feidhme 
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Comhchuid feidhmíochta Critéir Measúnú ar an gcomhchuid feidhmíochta 

Cuntasacht trí thuairisciú 

Rinne an Coimisiún faisnéis a bhí cruinn agus iontaofa a thuairisciú san AMPR, sa 
PPO agus i ráitis na gclár a mhéid a bhaineann leis an tosaíocht chothrománach 
do líon beag de na cláir. 

Gan a bheith curtha chun feidhme 

Rinne an Coimisiún faisnéis a bhí cruinn agus iontaofa a thuairisciú san AMPR, sa 
PPO agus i ráitis na gclár a mhéid a bhaineann leis an tosaíocht chothrománach 
do chuid de na cláir. 

Curtha chun feidhme go pointe áirithe 

Rinne an Coimisiún faisnéis a bhí cruinn agus iontaofa a thuairisciú san AMPR, sa 
PPO agus i ráitis na gclár a mhéid a bhaineann leis an tosaíocht chothrománach 
do gach ceann de na cláir. 

 

Curtha chun feidhme 

Measúnú foriomlán 

Tá níos lú ná leath na gcomhchodanna feidhmíochta curtha chun feidhme. 0 – Gan a bheith curtha chun feidhme 

Tá thart ar leath na gcomhchodanna feidhmíochta curtha chun feidhme.  1 – Curtha chun feidhme go pointe áirithe 

Tá níos mó ná leath na gcomhchodanna feidhmíochta curtha chun feidhme. 2 – Curtha chun feidhme 
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Iarscríbhinn 2.2 – Rannchuidiú aeráide in 2021, meastachán na bliana roimhe sin agus spriocanna leagtha 
síos i mbunghníomhartha dlí 

Clár  

Aeráid 2021 
(dréachtbhuiséad 

2022) 
(billiún euro) 

Aeráid 2021 
(dréachtbhuiséad 

2023) 
(billiún euro) 

Iomlán measta don 
aeráid le haghaidh 

2021-2027 
(billiún euro) 

Iomlán an bhuiséid  
2021-2027 

(billiún euro) 
% measta  
2021-2027 

Spriocanna sna 
bunghníomhartha 

Fís Eorpach 5 000 4 750 32 226 92 972 35 % 35 % 
SCE DIGITEACH 4 284 4 194 20 944 33 109 63 % 60 % 
DIGITEACH AE 0 36 36 6 608 1 % N/B 
RÉIGIÚNACH 17 474 37 80 425 293 525 27 % (1) 
CSE+ 1 075 0 6 450 118 122 5 % N/B 
CBT 15 900 17 212 144 321 386 333 37 % 40 % 
CEMID 109 48 1 025 6 073 17 % N/B 
LIFE 446 375 2 979 5 457 55 % 61 % 
JTM 0 9 20 045 20 097 100 % 100 % 
NDICI – An Eoraip 
Dhomhanda 3 618 2 037 27 879 79 756 35 % 30 % 

IPA III 297 509 3 848 14 780 26 % 18 % 
IOMLÁN 48 203 29 208 340 178 1 056 831 32 %  

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin.  
(1): 30 % CFRE agus 37 % Ciste Comhtháthaithe (CC). 
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Iarscríbhinn 2.3 – An rannchuidiú aeráide in 2021 mar chéatadán de na gealltanais iomlána  

Clár 

Gealltanais iomlána don 
aeráid – Buiséad agus 

NGEU 
(billiún euro) 

Gealltanais iomlána in 2021 
(billiún euro) 

% aeráide bainte amach in 
2021 

An sprioc sa bhunghníomh 
dlí 

Fís Eorpach 4 750 13 586 35 % 35 % 
SCE DIGITEACH 4 194 4 510 93 % 60 % 
DIGITEACH AE 36 1 160 3 % N/B 
RÉIGIÚNACH 37 261 14 % (1) 
CSE+ 0 146 0 % N/B 
CBT 17 212 57 389 30 % 40 % 
CEMID 48 107 45 % N/B 
LIFE 375 740 51 % 61 % 
JTM 9 10 97 % 100 % 
NDICI – An Eoraip 
Dhomhanda 2 037 10 834 19 % 30 % 

IPA III 509 1 572 32 % 18 % 
IOMLÁN 29 208 90 313 32 %  

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin.  
(1): 30 % CFRE agus 37 % CC. 
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Iarscríbhinn 2.4 – Rannchuidiú na bithéagsúlachta in 2021 agus meastacháin thodhchaíocha (billiún euro) 

Clár 
Bithéagsúlach

t 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Iomlán  

2021-2027 
Fís Eorpach 1 068 1 068 960 1 030 884 902 920 6 832 
SCE 
DIGITEACH 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIGITEACH AE 0 0 0 0 0 0 0 0 
RÉIGIÚNACH 0 2 050 2 424 2 826 3 252 3 705 4 184 18 441 
CSE+ 0 0 0 0 0 0 0 0 
CBT 9 943 9 179 9 021 9 038 9 055 9 072 9 090 64 398 
CEMID 17 129 129 129 129 129 129 791 
LIFE 332 344 331 346 366 391 420 2 530 
JTM 0 0 0 0 0 0 0 0 
NDICI – An 
Eoraip 
Dhomhanda 

529 814 837 953 1 174 1 150 1 058 6 515 

IPA III 33 84 94 96 96 97 102 602 
IOMLÁN 11 922 13 668 13 796 14 418 14 956 15 446 15 903 100 109 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 
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Iarscríbhinn 2.5 – Rannchuidiú inscne in 2021 de réir an scóir (billiún euro) 

Clár Scór inscne 2 Scór inscne 1 Scór inscne 0 Scór inscne 0* 
Iomlán don inscne 

2021 
Fís Eorpach 37.7 160.0 0.0 11 195.5 11 393.2 
SCE DIGITEACH 0.0 0.0 0.0 4 510.1 4 510.1 
DIGITEACH AE 0.0 0.0 0.0 1 130.0 1 130.0 
RÉIGIÚNACH 0.0 0.0 0.0 260.8 260.8 
CSE+ 0.0 0.0 0.0 143.1 143.1 
CBT 0.0 0.0 0.0 55 032.2 55 032.2 
CEMID 0.0 0.0 0.0 106.5 106.5 
LIFE 0.0 0.0 0.0 738.7 738.7 
JTM 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 
NDICI – An Eoraip 
Dhomhanda 200.0 8 453.0 2 180.0 0.0 10 833.0 

IPA III 42.8 498.4 1 025.1 0.0 1 566.3 
IOMLÁN 280.5 9 111.4 3 205.1 73 121.8 85 717.8 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 
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Caibidil 3 

Obair leantach ar mholtaí 
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Ábhar 
Alt 

Réamhrá 3.1.-3.4.

Barúlacha 3.5.-3.21.

Tháinig méadú ar chion na moltaí ar ghlac ár n-iniúchaithe go 
hiomlán leo 3.5.-3.6. 

Laghdú beag ar an iomlán ar chion na moltaí a cuireadh chun 
feidhme go hiomlán nó go páirteach 3.7.-3.8. 

Cuireadh 75 % de na moltaí a bhí dírithe ar an gCoimisiún 
chun feidhme go hiomlán nó den chuid is mó 3.9.-3.15. 

70 % de mholtaí atá dírithe ar iniúchaithe eile curtha chun 
feidhme go hiomlán nó den chuid is mó 3.16.-3.18. 

Laghdú ar chion na moltaí a bhí curtha chun feidhme in am 3.19.-3.20. 

Tá leibhéal an chur chun feidhme i gcomhchoibhneas le 
glacadh na n-iniúchaithe leis na moltaí iniúchóireachta 3.21. 

Conclúid 3.22.

Iarscríbhinní 
Iarscríbhinn 3.1 – Stádas mionsonraithe ar mholtaí 2018 de 
réir tuarascála – An Coimisiún Eorpach 

Iarscríbhinn 3.2 – Stádas mionsonraithe ar mholtaí 2018 de 
réir tuarascála – iniúchaithe eile 

Iarscríbhinn 3.3 – Tuarascálacha speisialta inar cuireadh na 
moltaí uile chuig an gCoimisiún chun feidhme go hiomlán nó 
den chuid is mó 
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Réamhrá 
3.1. Gach bliain, déanaimid athbhreithniú ar a mhéid a bhfuil gníomhaíocht déanta 
ag na hiniúchaithe mar fhreagairt ar ár moltaí trí bliana tar éis dúinn iad a dhéanamh. 
Céim thábhachtach sa timthriall iniúchóireachta is ea obair leantach ar ár moltaí. 
Cuireann an obair leantach aiseolas ar fáil dúinn ar cibé an bhfuil na gníomhaíochtaí a 
mholamar curtha chun feidhme ag na hiniúchaithe agus ar tugadh aghaidh ar na 
saincheisteanna a d’ardaíomar, agus tugann sé dreasacht dár n-iniúchaithe ár moltaí a 
chur chun feidhme. Tá sé tábhachtach freisin maidir lenár gcuid oibre iniúchóireachta a 
dhearadh agus a phleanáil amach anseo agus chun súil a choimeád ar rioscaí. 

3.2. I mbliana, rinneamar anailís ar mholtaí ó 30 de na 35 thuarascáil speisialta a 
d’fhoilsíomar in 2018. Téann na moltaí a rinneadh i gcúig thuarascáil speisialta1 
lasmuigh de scóip an chleachta seo toisc go bhfuil obair leantach déanta againn in 
iniúchtaí ar leithligh nó go ndéanfar é amach anseo. 

3.3. Ar an iomlán, rinneamar obair leantach ar 325 mholadh. Díríodh 255 de na 
moltaí sin ar an gCoimisiún. Díríodh an 70 moladh eile ar Pharlaimint na hEorpa, 
Comhairle an Aontais Eorpaigh, Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, an Banc 
Ceannais Eorpach, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta agus an tÚdarás Eorpach um 
Árachas agus Pinsin Cheirde. Mar a tharla roimhe seo, bhí na moltaí a díríodh ar na 
Ballstáit amháin lasmuigh de scóip an chleachta leantaigh. 

                                                      
1 Tuarascáil speisialta 22/2018 – ‘Soghluaisteacht faoi Erasmus+: Na milliúin de 

rannpháirtithe agus Breisluach Eorpach ilghnéitheach, ach ní mór tuilleadh feabhais a chur 
ar thomhas feidhmíochta’, Tuarascáil speisialta 27/2018 – ‘An tSaoráid do Dhídeanaithe sa 
Tuirc: tacaíocht chabhrach ach feabhsuithe ag teastáil chun luach níos fearr ar airgead a 
chur ar fáil’ Tuarascáil speisialta 28/2018 – ‘A bhuí le formhór na mbeart simpliúcháin a 
tugadh isteach in Fís 2020 is níos fusa atá an saol ag tairbhithe, ach tá deiseanna ann go fóill 
tuilleadh feabhsúcháin a dhéanamh’, Tuarascáil speisialta 30/2018 – ‘Tá cearta paisinéirí AE 
cuimsitheach ach caithfidh paisinéirí troid ar a son i gcónaí’, agus Tuarascáil 
speisialta 32/2018 – ‘Ciste Iontaobhais Éigeandála an Aontais Eorpaigh don Afraic: Solúbtha 
ach easpa fócais’. 
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3.4. Bhaineamar úsáid as athbhreithnithe doiciméadacha agus agallaimh leis na 
hiniúchaithe chun ár n-obair leantach a dhéanamh. Chun athbhreithniú cothrom agus 
tomhaiste a áirithiú, sheolamar ár bhfionnachtana chuig na hiniúchaithe agus 
chuireamar a bhfreagraí san áireamh inár n-anailís deiridh. Chun áireamh dúbailte a 
eisiamh, liostaítear moltaí faoin iniúchaí ar díríodh an moladh sin air den chuid is mó 
(le heisceacht Thuarascáil speisialta 34/2018 toisc go raibh moltaí ann dírithe ar na cúig 
institiúid faoi iniúchóireacht). Léirítear i dtorthaí ár gcuid oibre an staid ag tús mhí na 
Bealtaine 2022. 

86



 

 

Barúlacha 

Tháinig méadú ar chion na moltaí ar ghlac ár n-iniúchaithe go 
hiomlán leo 

3.5. As na 325 mholadh ar a ndearnamar obair leantach, ghlac ár n-iniúchaithe go 
hiomlán nó go páirteach le 300 (92 %) díobh agus níor ghlac siad le 25 (8 %) 
(féach Fíor 3.1). 

3.6. I gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, mhéadaigh an cion dár moltaí ar 
glacadh go hiomlán leo ó 77 % go 83 % agus bhí cion iomlán na moltaí ar glacadh go 
hiomlán nó go páirteach leo fós measartha seasmhach. 

Fíor 3.1 – Ghlac ár n-iniúchaithe lenár moltaí sna tuarascálacha speisialta 
2018 agus 2017 

 
Foinse: CIE. 

Laghdú beag ar an iomlán ar chion na moltaí a cuireadh chun 
feidhme go hiomlán nó go páirteach 

3.7. Ní raibh 16 de na 325 mholadh le cur chun feidhme go fóill faoi thráth ár n-
athbhreithnithe leantaigh. As na 309 moladh eile, tá 184 (60 %) mholadh curtha chun 
feidhme ag ár n-iniúchaithe. Tá 45 (15 %) mholadh breise curtha chun feidhme den 
chuid is mó acu (féach Fíor 3.2). 
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3.8. I gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, tháinig laghdú ó 70 % go 60 % ar chion 
na moltaí a cuireadh chun feidhme go hiomlán agus tháinig méadú ó 10 % go 15 % ar 
chion na moltaí a cuireadh chun feidhme den chuid is mó. Bhí cion iomlán na moltaí 
nár cuireadh chun feidhme ach go pointe áirithe nó nár cuireadh chun feidhme ar chor 
ar bith fós measartha seasmhach. Léirítear in Iarscríbhinn 3.1 agus Iarscríbhinn 3.2 
stádas cur chun feidhme na moltaí ar bhealach níos mionsonraithe. 

Fíor 3.2 – Ghlac ár n-iniúchaithe lenár moltaí i dtuarascálacha speisialta 
2018 agus 2017 

 
Foinse: CIE. 

Cuireadh 75 % de na moltaí a bhí dírithe ar an gCoimisiún chun 
feidhme go hiomlán nó den chuid is mó 

3.9. Bhí líon iomlán na moltaí a díríodh ar an gCoimisiún cothrom le 321. Tháinig 
66 de na moltaí sin ó chúig thuarascáil speisialta (22/2018, 27/2018, 28/2018, 30/2018 
agus 32/2018), atá cumhdaithe le hobair leantach leithligh agus dá bhrí sin, ní áirítear 
iad sa tuarascáil seo (féach mír 3.2). 

3.10. Ní raibh 16 de na 255 mholadh le cur chun feidhme go fóill faoi thráth ár n-
athbhreithnithe leantaigh. As na 239 moladh eile, tá 148 (62 %) curtha chun feidhme 
ag an gCoimisiún agus tá 32 (13 %) breise curtha chun feidhme den chuid is mó. Ina 
theannta sin, tá 28 (12 %) curtha chun feidhme ag an gCoimisiún go pointe áirithe agus 
níl 27 (11 %) gcinn curtha chun feidhme in aon chor (féach Fíor 3.3). Ba í an chúis ba 
mhó nár chuir ár n-iniúchaithe ár moltaí chun feidhme ná nár glacadh leo 
(féach mír 3.21). I gceithre chás (2 %), ní raibh gá le measúnú ar bith ar an stádas cur 
chun feidhme, toisc gur mheasamar nach raibh an moladh ábhartha a thuilleadh. 
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Fíor 3.3 – Cur chun feidhme ár moltaí i dtuarascáil speisialta 2018 a bhí 
dírithe ar an gCoimisiún 

 
Foinse: CIE. 

3.11. Léirítear in Iarscríbhinn 3.1 stádas cur chun feidhme na moltaí ar bhealach 
níos mionsonraithe. Cuirtear tuairiscí gairide freisin ann ar na feabhsuithe agus ar na 
laigí atá fós ann lena ndéantar difear do na moltaí sin atá curtha chun feidhme go 
pointe áirithe. 

3.12. I gcás 13 as na 28 dtuarascáil speisialta ina bhfuil moltaí a cuireadh faoina 
bhráid (féach Iarscríbhinn 3.3), chuir an Coimisiún na tuarascálacha sin go léir chun 
feidhme go hiomlán nó den chuid is mó. 

3.13. Bíonn tuairim éagsúil ón gCúirt ag an gCoimisiún uaireanta maidir le cibé ar 
cuireadh na moltaí chun feidhme agus maidir lena mhéid ar cuireadh na moltaí sin 
chun feidhme. Más rud é go measann an Coimisiún go bhfuil moladh curtha chun 
feidhme go hiomlán, is iondúil go ndéanann sé obair leantach air ag an bpointe sin, fiú 
má dhéanaimid leibhéal an chur chun feidhme a mheas ar bhealach éagsúil. 

3.14. Mheasamar go raibh na 101 mholadh ónár dtuarascálacha speisialta in 2016 
agus na 47 moladh ónár dtuarascálacha speisialta in 2017 fós le cur chun feidhme inár 
gcleachtaí leantacha ó 2019 agus 20202. I mbliana, ní raibh 132 as na 148 moladh sin 
curtha chun feidhme fós agus ní raibh obair leantach á déanamh ag an gCoimisiún 
orthu níos mó (féach Fíor 3.4). Níor ghlac an Coimisiún le 36 de na 132 mholadh sin sna 

                                                      
2 Féach ár dTuarascáil 2019 maidir le feidhmíocht bhuiséad an Aontais, míreanna 7.11-7.12, 

agus ár dTuarascáil 2020 maidir le feidhmíocht bhuiséad an Aontais, míreanna 7.11-7.13. 
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Foinse: CIE. 

3.15. Lean an Coimisiún d’obair leantach a dhéanamh ar 16 as na 148 moladh nach
raibh curtha chun feidhme go hiomlán. Measann an Coimisiún gur chuir sé deireadh ó 
shin le naoi gcinn de na 16 mholadh a chur chun feidhme. Tríd an gcur chuige leantach 
a chur i bhfeidhm maidir le moltaí atá fós le cur chun feidhme ó thuarascálacha 
speisialta ó 2016 agus 2017, leanaimid d’fhaireachán a dhéanamh ar chásanna den sórt 
sin trí anailís a dhéanamh ar shonraí an Choimisiúin ach níl scrúdú mionsonraithe 
déanta againn orthu. 

70 % de mholtaí atá dírithe ar iniúchaithe eile curtha chun 
feidhme go hiomlán nó den chuid is mó 

3.16. Bhí 70 moladh san iomlán i dTuarascálacha speisialta 02/2018, 14/2018,
15/2018, 29/2018 agus 34/2018 a bhí dírithe ar iniúchaithe eile seachas an Coimisiún 
Eorpach (Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh, Cúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh, Banc Ceannais Eorpach, an tseirbhís Eorpach Gníomhaíochta agus an 
tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde). 

Tuarascálacha speisialta féin. Mheas sé go raibh na 96 mholadh eile curtha chun 
feidhme go hiomlán faoi thráth chleachtaí leantacha an dá bhliain roimhe sin, ach 
mheasamar a mhalairt. 

Fíor 3.4 – Obair leantach ar mholtaí i dtuarascálacha speisialta ó 
2016 agus 2017 nár chuir an Coimisiún chun feidhme go hiomlán le 
linn ár gcleachtadh leantach don dá bhliain roimhe sin 
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3.17. Tá 36 (51 %) de na moltaí atá dírithe orthu curtha chun feidhme ag na 
hiniúchaithe sin. Tá 13 (19 %) mholadh breise curtha chun feidhme den chuid is mó acu 
(féach Fíor 3.5). As na moltaí atá fágtha, tá seacht gcinn curtha chun feidhme acu 
(10 %) i roinnt cásanna, agus níl dhá mholadh (3%) curtha chun feidhme acu in aon 
chor. Sa dá chás sin, níor ghlac an t-iniúchaí lenár moladh. I dtrí chás (4 %) ní rabhamar 
in ann teacht ar chonclúid (e.g. ós rud é nach raibh aon tionscadal nua chun measúnú a 
dhéanamh air), agus i naoi gcás (13 %), ní raibh measúnú ar bith ar an stádas cur chun 
feidhme ag teastáil, ós rud é gur thángamar ar an gconclúid nach raibh an moladh 
ábhartha a thuilleadh. 

Fíor 3.5 – Cur chun feidhme ár moltaí i dTuarascáil speisialta 2018 dírithe 
ar iniúchaithe seachas an Coimisiún 

 
Foinse: CIE. 

3.18. In Iarscríbhinn 3.2, tugtar forléargas mionsonraithe ar stádas cur chun 
feidhme na moltaí seo atá dírithe ar iniúchaithe lasmuigh den Choimisiún. Cuireann sé 
tuairiscí gairide ar fáil freisin ar na feabhsuithe atá déanta agus na laigí atá fós ann i 
ndáil leis na moltaí sin, agus iad curtha chun feidhme go pointe áirithe. 

Laghdú ar chion na moltaí a bhí curtha chun feidhme in am 

3.19. Le blianta beag anuas, tá tráthchlár tugtha againn go comhsheasmhach 
maidir le moltaí a chur chun feidhme inár dTuarascálacha speisialta. Pléitear tráthchláir 
agus comhaontaítear leis an iniúchaí iad agus sonraítear inár dtuarascálacha speisialta 
iad le cinntiú go bhfuil siad soiléir do na páirtithe go léir lena mbaineann. 
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3.20. I gcomparáid leis an mbliain roimhe sin, tháinig laghdú ó 68 % go 60 % ar 
chion na moltaí a bhí curtha chun feidhme go tráthúil agus tháinig méadú ar an gcion a 
raibh caingean moillithe déanta acu agus ar an gcion nach raibh caingean ar bith 
déanta orthu (féach Fíor 3.6). D’fhéadfadh an fíoras go bhfuil méadú tagtha ar an gcion 
de na moltaí nach bhfuil curtha chun feidhme go hiomlán i gcomparáid leis an mbliain 
roimhe míniú a thabhairt ar an athrú sin. 

Fíor 3.6 – Tráthúlacht gníomhaíochtaí a rinne iniúchaithe chun aghaidh a 
thabhairt ar ár moltaí i dTuarascáil speisialta 2018 agus 2017 

 
Nóta: Is iad na moltaí a eisiatar ón ríomh ná moltaí gan tráthchlár cur chun feidhme (17 gcás in 2017), i 
gcás nach bhfuil deireadh tagtha leis an tráthchlár go fóill (cúig chás in 2017 agus 16 chás in 2018), i gcás 
nach rabhamar in ann teacht ar chonclúid (trí chás in 2018) agus i gcás nach bhfuil an moladh ábhartha a 
thuilleadh (dhá chás in 2017 agus 13 chás in 2018). 

Foinse: CIE. 

Tá leibhéal an chur chun feidhme i gcomhchoibhneas le glacadh 
na n-iniúchaithe leis na moltaí iniúchóireachta 

3.21. Inár n-anailís, léirítear nach raibh 84 % de mholtaí thuarascáil speisialta 2018 
a ghlac na hiniúchaithe go hiomlán nó go páirteach leo curtha chun feidhme go 
hiomlán nó den chuid is mó. Os a choinne sin, ní raibh ach cúig (20 %) as na 
25 mholadh sna moltaí ó Thuarascáil speisialta 2018 nár ghlac na hiniúchaithe leo 
curtha chun feidhme go hiomlán nó den chuid is mó. Cuirtear i láthair i bhFíor 3.7 
leibhéal an chur chun feidhme arna mhiondealú de réir leibhéil éagsúla glactha agus 
léirítear go mbaineann leibhéal an chur chun feidhme le glacadh na n-iniúchaithe leis 
na moltaí iniúchóireachta. 
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Fíor 3.7 – Leibhéal an chur chun feidhme arna mhiondealú de réir leibhéil 
atá glactha ag iniúchaithe  

 
Nóta: Baineann luachanna céatadáin leibhéal an chur chun feidhme le leibhéal an ghlactha faoi seach. 
Eisiatar na cásanna seo a leanas ón ríomh – 16 chás nach deireadh tagtha leis an tráthchlár go fóill, trí 
chás nach rabhamar in ann teacht ar chonclúid, agus 13 chás nach bhfuil na moltaí ábhartha a 
thuilleadh. 

Foinse: CIE. 

Glactha
Glactha go pointe 

áirithe
Gan a bheith glactha

Curtha chun feidhme 
go hiomlán

70 % 44 % 12 %

Curtha chun feidhme 
den chuid is mó

15 % 24 % 8 %

Curtha chun feidhme 
go pointe áirithe

11 % 24 % 8 %

Gan a bheith curtha 
chun feidhme

4 % 8 % 72 %

Leibhéal glactha 
Leibhéal cur chun 

feidhme

93



 

 

Conclúid 
3.22. Léirítear inár n-anailís, cé gur tháinig méadú ó 77 % go 83 % ar ghlacadh lenár 
moltaí i dtuarascáil speisialta 2018 ón mbliain roimhe sin, tháinig laghdú ó 80 % go 
75 % le cion na moltaí a bhí curtha chun feidhme go hiomlán nó den chuid is mó. Ar an 
gcuma chéanna, tháinig laghdú ó 68 % an bhliain seo caite go 60 % i mbliana ar chion 
na moltaí a bhí curtha chun feidhme go tráthúil. 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn 3.1 – Stádas mionsonraithe ar mholtaí 2018 de réir tuarascála – An Coimisiún Eorpach 

Leibhéal glactha: glactha;  glactha go páirteach;  gan a bheith glactha.  

Leibhéal tráthúlachta:  go tráthúil;  moillithe;  spriocdháta fós ar feitheamh;  gan aon chaingean leantach;  gan aon mheasúnú ar thráthúlacht. 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

TS 01/2018 -  
‘Comhchúnamh chun 
Tacú le Tionscadail i 
Réigiúin na hEorpa 
(JASPERS) – caithfear 
spriocdhíriú níos 
fearr a dhéanamh 
amach anseo’ 

1 (a) 122  x      
 

1 (b) 122  x      
 

1 (c) 122  x      
 

1(d). 122  x      
 

1 (e) 122   x     
 

2 (a) 124  x      
 

2 (b) 124  x      
 

3 (a) 130   x     
 

95

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_01/SR_JASPERS_EN.pdf


Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 
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Níl sé 
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3 (b) 130 x 

4 (a) 133 Do thréimhse 2021-2027, d’fhoilsigh an Coimisiún na 
‘Treochláir le haghaidh Fothú Acmhainneachta 
Riaracháin’, inar bheartaigh sé ról féideartha (ar éileamh) 
le haghaidh JASPERS chun cuidiú leis na Ballstáit a 
shainaithint conas aghaidh a thabhairt ar a laigí i réimse a 
bhaineann le hullmhacht agus measúnú tionscadail. Níor 
áiríodh i straitéis an Choimisiúin um chúnamh teicniúil 
gníomhaíochtaí forbartha acmhainneachta JASPERS (go 
háirithe iad siúd a chuireann a Ardán Líonraithe agus 
Lárionad Inniúlachta ar fáil, atá ceaptha a seirbhísí 
comhairle caighdeánach a chomhlánú) chun aghaidh a 
thabhairt ar chásanna nach raibh acmhainneacht 
riaracháin na mBallstát leordhóthanach. 

4 (b) 133 x 

5 (a) 138 Ag tráth na meastóireachta mheántéarma (Lúnasa 2021), 
bhí obair chun an córas faireacháin JASPERS iar-2021 fós 
idir lámha. Níl córas cuimsitheach tugtha isteach ag an 
gCoimisiún go fóill, lena gcumhdaítear seirbhísí uile, maidir 
le faireachán a dhéanamh ar mhéid a comhlíonadh 
cuspóirí fadtéarmacha agus gearrthéarmacha JASPER. 

5 (b) 138 Tá meastóireacht mheántéarma JASPERS curtha i láthair 
ag an gCoimisiún. Tugann a ábhair aghaidh go páirteach ar 
an moladh ón gCúirt. Níl sé áirithe ag an gCoimisiún go fóill 
go bhfuil meastóireachtaí JASPERS reatha agus 
meastóireachtaí amach anseo cuimsitheach go leor agus 
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teideal na 
Tuarascála 
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dá bhrí sin, ní féidir leis teacht ar chonclúidí ar cibé an 
bhfuil príomhchuspóirí JASPERS bainte amach aige. Tá 
obair chun faireachán a fheabhsú fós idir lámha, faoi 
chúram Mhol Chomhairleach nua InvestEU. 

5 (c) 138    In 2017, thug JASPERS eochairtháscaire feidhmíochta (KPI) 
nua isteach: ‘Meánchríochnuithe ualaithe de réir 
saineolaithe’. Is bunús leordhóthanach é an 
eochairtháscaire feidhmíochta seo, áfach, maidir le 
héifeachtúlacht agus éifeachtacht JASPERS a 
bharrfheabhsú, agus go háirithe chun a áirithiú go 
ndéantar faireachán iontaofa ar chostas iarbhír chúnamh 
JASPERS agus go gcuirtear i gcomparáid le haschuir agus 
torthaí JASPERS é. Ní thugann scóip reatha mheastóireacht 
mheántéarma JASPERS aon dearbhú den sórt sin ach an 
oiread. Tá obair fós idir lámha idir an Coimisiún agus 
JASPERS do scéim InvestEU chun KPInna a leanúint. 

   
 

5 (d) 138     x   
 

TS 03/2018 – 
‘Iniúchóireacht ar an 
Nós imeachta um 
Míchothromaíochtaí 
Maicreacnamaíocha 
(MIP)’ 

1 (i) 101     x   
 

1 (ii) 101     x   
 

1 (iii) 101     x   
 

1 (iv) 101     x   
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_03/SR_MIP_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

2 (i) 104  x      
 

2 (ii) 104 
 

   x   
 

2 (iii) 104     x   
 

2 (iv) 104 
 

   x   
 

3 (i) 107  x      
 

3 (ii) 107  x      
 

4 108  x      
 

5 (i) 110  x      
 

5 (ii) 110  x      
 

6 (i) 111   x     
 

6 (ii) 111   x     
 

TS 04/2018 – 
‘Cúnamh ón Aontas 
do Mhaenmar/ 
Burma’ 

1 (An chéad 
fhleasc) 

63  x      
 

1 (An dara 
fleasc) 

63  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_04/SR_MYANMAR_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

1 (An tríú 
fleasc) 

63    I bhfianaise an athraithe ar an staid pholaitiúil, bhí ar an 
gCoimisiún modhnú a dhéanamh ar an gcaoi a 
bhfeidhmíonn sé i Maenmar. Tríd an Sásra Freagartha 
Nexus, tá an Coimisiún ag díriú anois ar an gcuid is mó den 
tír mar gheall ar ghéarchéimeanna fada. Níor thug an 
Coimisiún fianaise go bhfuil rangú déanta aige ar réigiúin 
na tíre de réir tosaíochta bunaithe ar na riachtanais is 
práinní agus leibhéal tacaíochta a fuair siad ó dheontóirí 
eile. 

   
 

2 (An chéad 
fhleasc) 

64  x      
 

2 (An dara 
fleasc) 

64  x      
 

3 65  x      
 

4 66 
 

   x   
 

5 (An chéad 
fhleasc) 

68   x     
 

5 (An dara 
fleasc) 

68  x      
 

6 (An chéad 
fhleasc) 

69  x      
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

6 (An dara 
fleasc) 

69  x      
 

TS 05/2018 –  
‘Fuinneamh 
inathnuaite le 
haghaidh forbairt 
tuaithe 
inbhuanaithe: tá 
sineirgí suntasacha 
féideartha ann, ach 
níl an fhéidearthacht 
iomlán sin bainte 
amach den chuid is 
mó’ 

1 85   x     
 

2 86   x     
 

3 88  x      
 

4 91   x     
 

5 93  x      
 

TS 06/2018 –  
‘Saorghluaiseacht 
Oibrithe – rinneadh 
an tsaoirse 
bhunriachtanach a 
áirithiú, ach 
chuideodh chistí AE a 
spriocdhíriú ar 
bhealach níos fearr 
le soghluaisteacht an 
lucht saothair’ 

1 (a) 67  x      
 

1 (b) 67  x      
 

2 67    Baineann an Coimisiún (agus go háirithe an tÚdarás 
Eorpach Saothair nuachruthaithe) úsáid níos mó as sonraí 
atá ar fáil go héasca i mBallstáit. D'fhéadfadh sé sin cur ar 
a chumas cásanna nó réimsí idirdhealaithe a shainaithint. 
Ní féidir leis an tÚdarás Eorpach Saothair forléargas 
córasach a chur ar fáil go fóill, áfach, ar réimsí 
idirdhealaithe a bhaineann le saorghluaiseacht nó ar an 
gcaoi a bhfuil na réimsí sin éagsúil ó Bhallstát go Ballstát. 

   
 

100

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_05/SR_Renewable_Energy_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_06/SR_Labour_Mobility_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

3 67  x      
 

4 67  x      
 

5 (a) 67  x      
 

5 (b) 67  x      
 

TS 07/2018 –  
‘Cúnamh 
Réamhaontachais ón 
Aontas don Tuirc: Níl 
ann ach torthaí 
teoranta go dtí seo’ 

1 60  x      
 

2 61  x      
 

3 (a) 63  x      
 

3 (b) 63  x      
 

3 (c) 63  x      
 

3 (d) 63  x      
 

4 64  x      
 

5 65  x      
 

TS 08/2018 –  
“Tacaíocht ón Aontas 
le haghaidh 

1 (b) 100      x   

4 104      x   
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_08/SR_DURABILITY_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

hinfheistíochtaí 
táirgiúla i 
ngnólachtaí – aird 
níos mó ar an 
mbuaine ag teastáil” 

5 (a) 105  x      
 

TS 09/2018 –  
‘Comhpháirtíochtaí 
Príobháideacha 
Poiblí san Aontas: 
Easnaimh fhorleithne 
agus tairbhí 
teoranta’ 

1 78  x      
 

3 (b) 84       x  

4 (b) 90 
 

   x   
 

5 (a) 92 
 

   x   
 

5 (c) 92  x      
 

TS 10/2018 –  
‘Scéim na 
hÍocaíochta Bunúsaí 
d'fheirmeoirí – ar an 
mbóthar ceart ó 
thaobh oibríochta 
de, ach tionchar 
teoranta ar shimpliú, 
díriú agus cóineasú i 
dtaca le leibhéil 
chúnaimh’ 

1 75  x      
 

2 (a) 77 
 

   x   
 

2 (b) 77  x      
 

2 (c) 77  x      
 

3 85    Rinne an Coimisiún measúnú tionchair chun anailís a 
dhéanamh ar athruithe ar an tsamhail maidir le tacaíocht 
do scéim na híocaíochta bunúsaí (BPS) a sholáthar. Ní 
dhearna an measúnú an uile thosca a chumhdach a 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_09/SR_PPP_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_10/SR_BPS_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

dhéanann difear d’ioncam teaghlaigh feirme mar a áirítear 
inár moladh. Bhí an laige seo curtha i bhfáth cheana i 
dTuairim 7/2018 ón gCúirt Iniúchóirí. Faoin tsamhail 
seachadta tacaíochta nua, caithfidh pleananna 
straitéiseacha an Comhbheartais Talmhaíochta (CBT) a 
bheith bunaithe ar mheastóireachtaí riachtanais 
shonracha, ar spriocanna soiléire agus ar spriocanna 
cainníochtaithe do gach Ballstát/réigiún. Agus measúnú a 
dhéanamh aige ar phleananna straitéiseacha CBT, tá sé fós 
míshoiléir an raibh an Coimisiún in ann nasc a chur leis na 
bearta atá beartaithe do chuspóirí oibríochtúla iomchuí 
agus bunlínte chun feidhmíocht thacaíocht BPS a thomhas. 

TS 11/2018 –  
‘Roghanna nua 
maidir le tionscadail 
forbartha tuaithe a 
chistiú: Táthar níos 
simplí, ach níltear 
dírithe ar thorthaí’ 

1 77  x      
 

2 78  x      
 

3 (An chéad 
fhleasc) 

80  x      
 

3 (An dara 
fleasc) 

80  x      
 

4 82  x      
 

TS 12/2018 –  
‘An Leathanbhanda 
sna Ballstáit: in 

1 87  x      
 

3 87   x     
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_11/SR_SCO_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_12/SR_BROADBAND_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

ainneoin dul chun 
cinn, ní chomhlíonfar 
spriocanna uile 
Eoraip 2020’ 

5 87   x     
 

6 87  x      
 

7 87   x     
 

8 87   x     
 

TS 13/2018 –  
‘Dul i ngleic le radacú 
as a thagann 
sceimhlitheoireacht: 
thug an Coimisiún 
aghaidh ar 
riachtanais Bhallstát, 
ach bhí roinnt 
easnamh ann maidir 
le comhordú agus 
meastóireacht’ 

1 (a) 40  x      
 

1 (b) 40  x      
 

2 (a) 40  x      
 

2 (b) 40  x      
 

2 (c) 40  x      
 

2 (d) 40  x      
 

2 (e) 40  x      
 

3 (a) 42    Tá cuspóirí, táscairí agus uirlisí sainaitheanta ag an 
gCoimisiún anois chun rath agus luach ar airgead a 
thomhas i ndáil le spriocanna beartais a bhaint amach. Níl 
aon tuarascálacha foilsithe aige, áfach, ina ndéantar 
measúnú ar spriocanna beartais ar bhonn an chreata seo. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_13/SR_RADICALISATION_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

Baineadh úsáid as líon teoranta de na táscairí thuasluaite 
le haghaidh tuairiscithe agus ní fhágtar leo sin gur féidir 
éifeachtacht fhoriomlán agus luach ar airgead an bheartais 
fhrithradacaithe ina iomlán a mheas. 

3 (b) 42  x      
 

3 (c) 42  x      
 

3 (d) 42    Cé go n-iarann an Coimisiún ar iarratasóirí meastóireacht 
ar a dtionscadail a sholáthar, ní chiallaíonn sé sin go 
gcaithfidh siad a léiriú conas a dhéanfadh siad a n-
éifeachtacht a thomhas. Fágann sé seo go mbíonn na laigí 
céanna le feiceáil sna tionscadail a chuirtear isteach go 
leanúnach agus na laigí atá luaite sa tuarascáil speisialta. 

   
 

TS 14/2018 –  
‘Ionaid Barr Feabhais 
Cheimiceach, 
Bhitheolaíoch, 
Raideolaíocht agus 
Núicléach an 
Aontais: tuilleadh dul 
chun cinn ag teastáil’ 

1 (a) 65   x     
 

1 (b) 65  x      
 

1 (c) 65  x      
 

2 67  x      
 

4 69  x      
 

5 (a) 70  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_14/SR_CBRN_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

5 (b) 70  x      
 

6 (a) 71   x     
 

6 (b) 71   x     
 

TS 15/2018 –  
‘Acmhainneacht na 
bhfórsaí intíre a 
neartú sa Nígir agus 
Mailí: níl ach dul 
chun cinn teoranta 
agus mall’ 

1 (An dara 
fleasc) 

64  x      
 

1 (An tríú 
fleasc) 

64  x      
 

3 (An dara 
fleasc) 

66  x      
 

TS 16/2018 –  
‘Athbhreithniú ex-
post ar reachtaíocht 
an Aontais: córas 
dea-bhunaithe, ach 
neamhiomlán’ 

1 (a)  87    Tá dul chun cinn déanta ag an gCoimisiún maidir le 
treoraíocht a chur ar fáil ar chlásail faireacháin a 
dhréachtú. Bhí dhá chuspóir ag na príomhfheabhsuithe: 
(a) uirlis a eisiúint (agus a nuashonrú), ina ndéantar tagairt 
go mionsonraithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar 
chlásail agus téarmaíocht ábhartha, agus (b) an moladh ón 
gCoimisiún do chomhreachtóirí ‘comhshainithe a fhorbairt 
agus dea-chleachtais a shainaithint trí idirphlé rialta i 
gcomhthéacs an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr’. Mar sin féin, tá dul chun cinn 
suntasach i dtreo vade mecum idirinstitiúideach fós ar 
feitheamh. 

   
 

1 (b) 87 
 

   x   
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_15/SR_SAHEL_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_16/SR_BETTER_REGULATION_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

2 (a) 92   x     
 

2 (b) 92     x   
 

2 (c) 92  x      
 

3 92  x      
 

4 (a) 95   x     
 

4 (b) 95  x      
 

5 96  x      
 

TS 17/2018 –  
‘Chuaigh 
gníomhaíochtaí an 
Choimisiúin agus na 
mBallstát i mblianta 
deireanacha chlár 
2007-2013 i ngleic le 
hionsú íseal, ach ní 
raibh an díriú ar 
thorthaí 
leordhóthanach’ 

1 90   x     
 

2 (a) 90  x      
 

2 (b) 90   x     
 

3 (a) 90  x      
 

3 (b) 90  x      
 

3 (c) 90  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

4 90    Tá an gCoimisiún tar éis tabhairt faoi thionscnaimh chun 
feabhas a chur ar acmhainneacht riaracháin sna Ballstáit. 
Agus measúnú á dhéanamh ar chláir oibríochtúla, 
ceanglaítear ar oifigigh deisce scrúdú a dhéanamh ar 
fhóntacht na loighce idirghabhála, socrú na dtáscairí agus 
spriocanna, agus gnéithe eile a bhaineann le feidhmíocht. 
Níl an díriú ar thorthaí láidir go leor go fóill, áfach. Mar a 
léirítear inár dTuarascáil speisialta 24/2021, bhí scaoileadh 
an chúlchiste feidhmíochta in 2014-2020 bunaithe go 
príomha ar a spriocanna caiteachais agus aschuir a bhaint 
amach agus níos lú ná 1 % ar thorthaí a baineadh amach. 
Ina theannta sin, leasaíodh mórán garspriocanna roimh an 
athbhreithniú feidhmíochta, a raibh scaoileadh chion níos 
airde den chúlchiste feidhmíochta mar thoradh air (82 % 
seachas 56 %). 

    

TS 18/2018 –  
‘An bhfuil 
príomhchuspóir 
ghéag choisctheach 
an Chomhshocraithe 
Cobhsaíochta agus 
Fáis bainte amach?’ 

1 (a) 137 
 

   x   
 

1 (b) 137 
 

   x   
 

1 (c) 137    Tugann athbhreithniú an Choimisiúin aghaidh ar ghnéithe 
áirithe éifeachtachta mhaitrís na gcoigeartuithe is gá, mar 
a cheanglaítear faoi ‘sheasamh a comhaontaíodh go 
comhpháirteach maidir le solúbthacht laistigh den 
Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis’ 2016. Ní chuireann 
an t-athbhreithniú measúnú mionsonraithe ar fáil ar thrí 
bhreithniú tábhachtacha, áfach: (a) na héifeachtaí 
carnacha, in aon mheasúnú bliantúil claontaí inlamhála 
don bhliain sin agus an dá bhliain roimhe sin; (b) na 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_18/SR_EUROPEAN_SEMESTER_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

difríochtaí idir luas an laghdaithe fiachais a eascraíonn as 
na ceanglais mhaitríse agus an luas a thagann as an riail 
fiachais, (c) paraiméadar níos sonraí (nó soiléireacht) 
maidir le coigeartú fioscach i dtíortha a bhfuil fiachas ard 
acu i ngnáthdhálaí (>0.5 %) agus dea-amanna (>=0.75 % 
nó >=1 %) i gcomhréir le leibhéal fiachais aonair gach tíre. 

2 (a) 141 
 

   x   
 

2 (b) 141 
 

   x   
 

2 (c) 141  x      
 

3 142     x   
 

4 (a) 143   x     
 

4 (b) 143  x      
 

4 (c) 143  x      
 

4 (d) 143  x      
 

5 (a) 145 
 

   x   
 

5 (b) 145 
 

   x   
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

5 (c) 145 
 

   x   
 

6 (a) 146  x      
 

6 (b) 146  x      
 

TS 19/2018 –  
‘Líonra iarnróid 
ardluais Eorpach: níl 
ann dó go réalaíoch, 
ach manglam 
neamhéifeachtach’ 

1 (An chéad 
fhleasc) 

106  x      
 

1 (An dara 
fleasc) 

106  x      
 

2 (An chéad 
fhleasc) 

106  x      
 

2 (An dara 
fleasc) 

106     x   
 

2 (An tríú 
fleasc) 

106      x   

2 (An 
ceathrú 
fleasc) 

106  x      
 

2 (An cúigiú 
fleasc) 

106 
 

   x   
 

2 (An séú 
fleasc) 

106  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_19/SR_HIGH_SPEED_RAIL_EN.pdf
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thuilleadh 

3 (An chéad 
fhleasc) 

106  x      
 

3 (An dara 
fleasc) 

106  x      
 

3 (An tríú 
fleasc) 

106  x      
 

4 (An chéad 
fhleasc) 

106  x      
 

4 (An dara 
fleasc) 

106  x      
 

4 (An tríú 
fleasc) 

106  x      
 

4 (An 
ceathrú 
fleasc) 

106    Tá bearta déanta ag an gCoimisiún chun beart poncúlachta 
leithleach le haghaidh seirbhísí ardluais a thabhairt isteach 
agus tá an próiseas comhairliúcháin leis na Ballstáit idir 
lámha. Ní dhearnadh athbhreithniú go fóill ar Rialachán 
Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1100 ón gCoimisiún chun 
oibleagáid leithleach a thabhairt isteach chun tuairisciú a 
dhéanamh ar phoncúlacht oibríochtaí ardluais (le creat 
tuairiscithe caighdeánach agus modheolaíocht 
caighdéanach). 

   
 

4 (An cúigiú 
fleasc) 

106  x      
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hhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/ALL/?uri=CELEX:32015R1100
hhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ga/ALL/?uri=CELEX:32015R1100


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

TS 20/2018 –  
‘An Struchtúr 
Afracach um 
Shíocháin agus um 
Shlándáil: gá le 
tacaíocht an Aontais 
a athdhíriú’ 

1 (An chéad 
fhleasc) 

63  x      
 

1 (An dara 
fleasc) 

63  x      
 

1 (fochlásal 
deiridh) 

63  x      
 

2 (An chéad 
fhleasc) 

64  x      
 

2 (An dara 
fleasc) 

64   x     
 

2 (An tríú 
fleasc) 

64  x      
 

2 (An 
ceathrú 
fleasc) 

64  x      
 

TS 21/2018 –  
‘Tá roghnú agus 
faireachán 
thionscadail CFRE 
agus CSE i dtréimhse 
2014-2020 fós 
dírithe go príomha ar 
aschuir’ 

2 (b) 83  x      
 

3 (a) 83  x      
 

3 (b) 83  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_20/SR_APSA_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_21/SR_PROJECT_PERFORMANCE_EN.pdf
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TS 23/2018 –  
‘Truailliú aeir: Níl 
cosaint 
leordhóthanach á 
tabhairt dár sláinte 
fós’ 

1 (a) 89  x      
 

1 (b) 89  x      
 

1 (c) 89  x      
 

2 (a) 90    Rinne an Coimisiún measúnú tionchair mar ullmhúchán 
chun luachanna teorann agus sprioc an Aontais a 
nuashonrú i gcomhréir leis an treoir is déanaí ó EDS. Tá 
togra reachtach beartaithe don dara cuid de 2022. 

    

2 (b) 90    Rinne an Coimisiún measúnú tionchair, thionóil sé 
cruinnithe do pháirtithe leasmhara agus bhailigh sé 
aiseolas maidir le hidirghabhálacha beartais mar 
ullmhúchán chun feabhas a chur ar phleananna um 
cháilíocht aeir. I gcomhréir le glacadh páirteach an 
Choimisiúin leis an moladh seo, níl aon uirlisí breise ar 
leith curtha chun feidhme aige chun pleananna um 
cháilíocht aeir a dhíriú níos mó ar thorthaí. Tá togra 
reachtach beartaithe don dara cuid de 2022. 

    

2 (c) 90    Rinne an Coimisiún measúnú tionchair agus thionóil sé 
cruinnithe do pháirtithe leasmhara mar ullmhúchán chun 
feabhas a chur ar phleananna um cháilíocht aeir. Féach 
barúlacha ar mholadh 2 (a) le haghaidh tuilleadh faisnéise. 

    

2 (d) 90    Rinne an Coimisiún measúnú tionchair agus thionóil sé 
cruinnithe do pháirtithe leasmhara mar ullmhúchán chun 
líon na bpointí faireacháin a choigeartú i gcás inarb 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_EN.pdf
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iomchuí. Féach barúlacha ar mholadh 2 (a) le haghaidh 
tuilleadh faisnéise. 

2 (e) 90    Rinne an Coimisiún measúnú tionchair agus thionóil sé 
cruinnithe do pháirtithe leasmhara mar ullmhúchán chun 
feabhas a chur ar sholáthar shonraí bailíochtaithe agus 
fíor-ama na mBallstát. Féach barúlacha ar mholadh 2 (a) le 
haghaidh tuilleadh faisnéise. 

    

2 (f) 90    Tá an Coimisiún tar éis tús a chur le hullmhúcháin maidir le 
forálacha a thabhairt isteach chun rochtain na saoránach 
ar cheartas a áirithiú. Rinne sé measúnú tionchair agus 
thionóil sé comhairliúchán poiblí oscailte, mar aon le 
cruinnithe do pháirtithe leasmhara inar chuir sé 
réamhanailís i láthair. Féach barúlacha ar mholadh 2 (a) le 
haghaidh tuilleadh faisnéise. 

    

3 (a) 92   x      

3 (b) 92  x      
 

4 (a) 93     x    

4 (b) 93  x      
 

4 (c) 93  x      
 

4 (d) 93    Tá obair leantach déanta ag an gCoimisiún maidir le 
gearáin a fuair sé gan uirlis atá forbartha go sonrach a 
úsáid. Tá sé ag obair ar dhoiciméad treoraíochta ar líne le 
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haghaidh údaráis inniúla náisiúnta. Tá uirlis shonrach á 
forbairt ag an gCoimisiún do shaoránaigh chun tuairisc a 
thabhairt ar sháruithe cáilíochta aeir agus aiseolas a chur 
ar fáil don Choimisiún maidir le saincheisteanna a 
bhaineann le gníomhaíochtaí na mBallstát chun feabhas a 
chur ar cháilíocht aeir.  

4 (e) 93  x      
 

4 (f) 93    D’iarr an Coimisiún ar Bhallstáit a gcuir chuige maidir le 
cáilíocht aeir a chomhchuibhiú tríd an nGrúpa Saineolaithe 
um Cháilíocht an Aeir Comhthimpeallaigh. Soláthraíonn 
seoladh an fheidhmchláir mhóibíligh ón gCoimisiún (i 
gcomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach Comhshaoil) le 
haghaidh sonraí maidir le cáilíocht an aeir (lena n-áirítear 
innéacs na Gníomhaireachta maidir le cáilíocht an aeir) 
dreasacht breise chun comhchuibhiú a dhéanamh. I roinnt 
cásanna, dhírigh na Ballstáit dá réir sin ar innéacsanna 
náisiúnta maidir le cáilíocht an aeir a ailíniú leis an Innéacs 
Eorpach um Cháilíocht an Aeir. I roinnt cásanna eile, 
dhiúltaigh Ballstáit a n-innéacsanna maidir le cáilíocht an 
aeir a chomhchuibhiú go hiomlán. 

    

TS 24/2018 –  
‘Gabháil agus stóráil 
carbóin agus foinsí 
in-athnuaite 
fuinnimh nuálacha a 

1 116   x     
 

2 (a) 119  x      
 

2 (b) 119  x      
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_GA.pdf
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léiriú ar scála 
tráchtálach san 
Aontas: níl an dul 
chun cinn a bhí 
beartaithe bainte 
amach le deich 
mbliana anuas’ 

2 (c) 119  x      
 

2 (d) 119       x  

2 (e) 119  x      
 

2 (f) 119  x      
 

3 (a) 121  x      
 

3 (b) 121  x      
 

4 (a) 126  x      
 

4 (b) 126  x      
 

5 (a) 127  x      
 

5 (b) 127  x      
 

5 (c) 127  x      
 

TS 25/2018 –  
‘Treoir maidir le 
Tuilte: dul chun cinn i 
ndáil le rioscaí a 
mheas, ach ní mór 

1 102    I mí Dheireadh Fómhair 2019, thionóil an Meitheal um 
Thuilte ceardlann leis na Ballstáit chun samplaí de dhea-
chleachtas a shainaithint agus a chomhroinnt chun cuspóir 
a shocrú i ndáil le pleananna riosca tuilte a bhainistiú. I mí 
Mheán Fómhair 2021, d’fhoilsigh an Coimisiún tiomsú ar 

   
 

116

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_25/SR_FLOODS_EN.pdf


 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

feabhas a chur ar 
phleanáil agus ar 
chur chun feidhme’ 

chleachtais riosca tuilte na mBallstát a bhainistiú. In 2024, 
tá sé i gceist ag an gCoimisiún tuairisciú a dhéanamh ar 
mheasúnú ar an dara babhta de phleananna bainistithe na 
mBallstát i gcás tuilte agus ar an tríú babhta de 
phleananna bainistíochta abhantraí. Tá sé seo i dtaca le 
foilsiú thuarascáil chur chun feidhme na Treorach maidir le 
Tuilte atá le foilsiú faoin dáta céanna (faoi Airteagal 16 den 
Treoir maidir le Tuilte). Ba é an spriocdháta do Bhallstáit 
maidir leis na pleananna seo a fhoilsiú Márta 2022. 

2 (a) 103    Tá meitheal bunaithe ag an gCoimisiún leis na Ballstáit 
chun costas agus cistiú na mbeart is gá a phlé chun an 
Treoir Réime maidir le hUisce agus an Treoir maidir le 
Tuilte a chur chun feidhme. Tá sraith cheardlann 
beartaithe ag an gCoimisiún chun acmhainneacht na 
mBallstát a neartú maidir leis na bearta seo a chur chun 
feidhme. Choinnigh an Coimisiún a sheasamh bunaidh mar 
fhreagairt ar an moladh, eadhon, go bhfuil sé ar intinn aige 
tuairisciú a dhéanamh ar an measúnú ar an dara babhta 
de phleananna bainistithe riosca i gcás tuilte agus ar an 
tríú babhta de phleananna bainistithe abhantracha in 
2024 seachas ar an spriocdháta cur chun feidhme de mhí 
an Mhárta 2022 atá sa mholadh . Féach barúlacha ar 
mholadh 1 (a) le haghaidh tuilleadh faisnéise. 

   
 

2 (b) 103    Dheimhnigh staidéar in 2021, a rinne an Banc Domhanda 
agus a bhí urraithe ag an gCoimisiún maidir le 
heacnamaíocht chosc agus ullmhacht tubaistí 
(‘Infheistíocht i mBainistiú Riosca Tubaistí san Eoraip –tá 
ciall eacnamaíoch leis’), an gá le measúnaithe 
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cuimsitheacha ar abhantracha idirnáisiúnta a dhéanamh, 
d’fhonn infheistíochtaí trasteorann a dhéanamh, mar a 
mholamar. Choinnigh an Coimisiún a sheasamh bunaidh 
mar fhreagairt ar an moladh, eadhon, go bhfuil sé ar intinn 
aige tuairisciú a dhéanamh ar an measúnú ar an dara 
babhta de phleananna bainistithe riosca i gcás tuilte agus 
ar an tríú babhta de phleananna bainistithe abhantracha 
in 2024 seachas ar an spriocdháta cur chun feidhme de 
mhí an Mhárta 2022 atá sa mholadh. Féach barúlacha ar 
mholadh 1 (a) le haghaidh tuilleadh faisnéise. 

3 106 
 

  Faoin rialachán reatha do na cistí struchtúracha 2021-
2027, ba cheart go mbeadh ‘an caidreamh is fearr ag 
tionscadail cistithe idir an méid tacaíochta, na 
gníomhaíochtaí a dhéantar agus gnóthú na gcuspóirí’. Bhí 
anailís costais is tairbhe molta againn. Tá treoir maidir le 
hanailís costais is tairbhe simplithe foilsithe ag an 
gCoimisiún, le tacaíocht ó JASPERS. Is féidir leis na Ballstáit 
modhanna eile a úsáid i gcónaí a d’fhéadfadh a bheith níos 
éasca ach nach bhfuil chomh ábhartha agus oibiachtúil 
agus cuirfí leibhéal níos ísle dearbhaithe ar fáil dá réir sin 
faoi thosaíocht a thabhairt do na bearta tuilte i gcomhréir 
le pleananna riosca tuilte a bhainistiú. 

   
 

4 107   x     
 

5 108   x     
 

6 (A) 112    I straitéis nua an Aontais maidir le hathrú aeráide a 
oiriúnú, (COM(2021) 82), tá a ghealltanas ginearálta 
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athdhearbhaithe ag an gCoimisiún i ndáil le cuidiú le 
feabhas a chur ar eolas agus samhaltú a dhéanamh ar 
oiriúnú don athrú aeráide. Chun cuidiú leis na Ballstáit 
bearta níos fearr a dhearadh, i mí Mheán Fómhair 2011, 
d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil dar teideal ‘Cleachtais 
reatha i ndáil le Riosca Tuile a bhainistiú san Aontas’ agus i 
mí Dheireadh Fómhair 2021, bhí ceardlann ag an Meitheal 
maidir le Tuilte (atá comhdhéanta de shaineolaithe arna n-
ainmniú ag na Ballstáit agus oifigigh de chuid an 
Choimisiúin) ar ábhair ghaolmhara. Tá go dtí 
22 Nollaig 2024 ag an gCoimisiún chun tuairisciú a 
dhéanamh ar a sheiceálacha ar dhul chun cinn na 
mBallstát maidir le fáil sonraí agus samhaltú. Tá sé seo i 
dtaca le foilsiú thuarascáil chur chun feidhme na Treorach 
maidir le Tuilte atá le foilsiú faoin dáta céanna (faoi 
Airteagal 16 den Treoir maidir le Tuilte). 

6 (B) (a) 112    Mhol an Coimisiún do na Ballstáit meastachán agus 
samhail a dhéanamh ar an tionchar atá ag athrú aeráide ar 
thuilte bunaithe ar staidéir agus taighde ar leith. Tá go dtí 
22 Nollaig 2024 ag an gCoimisiún tuairisciú a dhéanamh ar 
na seiceálacha a mholamar. Tá sé seo i dtaca leis na 
tuarascálacha cur chun feidhme maidir leis an Treoir 
Creata Uisce agus an Treoir maidir le Tuilte atá le foilsiú 
faoin dáta céanna. 

   
 

6 (B) (b) 112     x   
 

6 (B) (c) 112     x   
 

119



 

 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

7 (a) 113    Mhol an Coimisiún do na Ballstáit bearta a phleanáil arb é 
is aidhm leo cumhdach árachais a mhéadú do riosca tuilte 
agus feasacht phoiblí a ardú maidir leis na buntáistí a 
bhaineann le cumhdach árachais den sórt sin (féach ‘An 
bhearna cosanta aeráide a dhúnadh’, SWD(2021) 123). Níl 
seiceáil déanta ag an gCoimisiún go fóill féachaint an 
bhfuil gníomhaíocht iomchuí beartaithe ag na Ballstáit 
chun feasacht phoiblí a ardú ar na tairbhí a bhaineann le 
cumhdach árachais do rioscaí tuilte. 

    

7 (b) 113    Tá ceardlann leis na Ballstáit eagraithe ag an gCoimisiún 
maidir le hárachas agus tuilte agus, i gcomhthéacs na 
straitéise chun an t-aistriú chuig geilleagar inbhuanaithe a 
mhaoiniú, (COM(2021) 390), tá sé beartaithe acu bearta 
iomchuí a dhéanamh. Níl seiceáil déanta ag an gCoimisiún 
go fóill féachaint an bhfuil gníomhaíocht iomchuí 
beartaithe ag na Ballstáit chun cumhdach árachais do 
thuilte a mhéadú. 

    

8 (a) 115 
 

  Rinne an Coimisiún seiceáil ar chuir an chéad bhabhta de 
phleananna bainistithe riosca maidir le tuilte faisnéis ar 
fáil maidir le pleanáil spáis agus fuair siad amach go raibh 
faisnéis den sórt sin an-teoranta. In 2020, bhí ceardlann ag 
an gCoimisiún le Ballstáit maidir le pleanáil spáis agus 
tuilte. Choinnigh an Coimisiún a sheasamh bunaidh nach 
gcuirfidh sé an moladh seo chun feidhme, nár ghlac sé leis, 
ós rud é go measann siad gur inniúlacht náisiúnta í 
pleanáil úsáide talún. 
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8 (b) 115 
 

x      
 

TS 26/2018 –  
‘Sraith moilleanna i 
gcórais TF Custaim: 
cad a chuaigh amú?’ 

1 (a) 50   x     
 

1 (b) 50   x     
 

2 (a) 50  x      
 

2 (b) 50  x      
 

3 (a) 50   x     
 

3 (b) 50  x      
 

4 50  x      
 

5 (a) 50  x      
 

5 (b) 50   x     
 

TS 31/2018 –  
‘Leas ainmhithe san 
Aontas: an bhearna 
idir spriocanna 
uaillmhianacha agus 
cur chun feidhme 
praiticiúil a dhúnadh’ 

1 (a) 100  x      
 

1 (b) 100    Tá foirm theimpléid chaighdeánach deartha ag an 
gCoimisiún atá le húsáid ag Ballstáit sna tuarascálacha 
bliantúla a chuireann siad faoi bhráid an Choimisiúin. Tá sé 
i gceist ag an gCoimisiún na torthaí arna dtuairisciú ag na 
Ballstáit a úsáid chun bunlínte agus sprioctháscairí a 
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

leagan síos le haghaidh leas ainmhithe ar fheirmeacha. Níl 
táscairí bunlíne agus sprice sainithe fós ag an gCoimisiún 
chun leibhéal comhlíontachta na mBallstát a thomhas 
agus a chur i gcomparáid sna réimsí riosca eile. 

1 (c) 100    Chun aghaidh a thabhairt ar chonclúidí na meastóireachta 
atá foilsithe ar straitéis an Aontais maidir le cosaint agus 
leas ainmhithe (2012-2015), tá roinnt gníomhaíochtaí 
leantacha beartaithe ag an gCoimisiún: treochlár don 
seiceáil oiriúnachta ar reachtaíocht an Aontais maidir le 
leas ainmhithe, comhairliúchán phoiblí maidir leis an 
athbhreithniú ar reachtaíocht an Aontais maidir le leas 
ainmhithe agus lipéadú leasa ainmhithe. Amhail tús 2022, 
bhí an Coimisiún i mbun oibre ar an treochlár le haghaidh 
seiceáil oiriúnachta ar reachtaíocht an Aontais maidir le 
leas ainmhithe. 

   
 

2 (a) 102  x      
 

2 (b) 102  x      
 

3 (a) 103 
 

   x   
 

3 (b) 103  x      
 

4 (a) 104    Bhí ar na Ballstáit a bpleananna straitéiseacha CBT a 
thíolacadh faoin 31 Nollaig 2021. Beidh siad in ann 
feirmeoirí a íoc do bhearta a théann lasmuigh 
d’íoscheanglais le haghaidh leas ainmhithe. Sainaithníodh 
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

eireabaill muc a sciotadh mar shaincheist a gcaithfear 
aghaidh a thabhairt air ar leibhéal polaitiúil chun 
comhlíonadh rialacha maidir le leas ainmhithe a bhaint 
amach tríd an straitéis ‘ón bhfeirm go dtí an forc’. Ní 
dhearnadh pleananna straitéiseacha náisiúnta a 
fhormheas go fóill. Níl gníomh tarmligthe glactha ag an 
gCoimisiún go fóill chun an Rialachán maidir le pleananna 
straitéiseacha a fhorlíonadh i dtaca le leas ainmhithe. Tá 
an forluí ionchasach idir cláir fhorbartha tuaithe agus 
scéimeanna príobháideacha lena gcumhdaítear gealltanais 
chomhchosúla maidir le leas ainmhithe doiléir fós. 

4 (b) 104  x      
 

4 (c) 104  x      
 

TS 33/2018 –  
‘Gaineamhlú a 
chomhrac san 
Aontas: bagairt 
mhéadaitheach a 
bhfuil gá le níos mó 
gníomhaíochta ina 
leith’ 

1 (a) 74    Tá bearta déanta ag an gCoimisiún chun táscairí a 
shainaithint agus eolas atá ar fáil a chomhdhlúthú ach níl 
modheolaíocht bunaithe aige go fóill chun an méid 
gaineamhlaithe agus díghrádaithe talún san Aontas a 
mheas. 

   
 

1 (b) 74    Tá bearta déanta ag an gCoimisiún (amhail Faireachlann 
nua Ithreach an Aontais a chruthú) i dtreo an bailiúcháin 
córasaigh agus malartaithe faisnéise ar ghaineamhlú agus 
díghrádú talún ach níl na sonraí foilsithe aige ar bhealach 
atá soiléir agus soláimhsithe. 

   
 

2 76  x      
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

3 (a) 78    Tá staidéar cistithe ag an gCoimisiún agus tá aird 
tarraingthe aige ar shaincheist na neodrachta um ó thaobh 
díghrádú talún ina straitéis nua ithreach, ach níor mhínigh 
sé go fóill an chaoi a bhfuil sé i gceist ag an Aontas 
neodracht thaobh díghrádú talún a bhaint amach faoi 
2030. 

   
 

3 (b) 78  x      
 

3 (c) 78      x   

TS 34/2018 –  
‘Cóiríocht oifige 
institiúidí an Aontais 
Eorpaigh – roinnt 
dea-chleachtais 
bhainistíochta ach 
laigí éagsúla freisin’ 

1 (An chéad 
mhír) 

93    Leag an Coimisiún amach roinnt de phríomhphrionsabail a 
straitéise réadmhaoine i roinnt doiciméad. Tá roinnt de na 
prionsabail seo imithe i léig anois, áfach, nó ní 
chumhdaíonn siad punann iomlán an Choimisiúin. Níor 
thug an Coimisiún a phríomhphrionsabail chinnteoireachta 
cothrom le dáta agus níor chur sé ar bonn go foirmiúil iad 
go fóill i straitéis tógála ghinearálta a chumhdaíonn a 
phunann iomlán. 

   
 

1 (An chéad 
mhír) 

93  x      
 

2 (i) 94       x  

2 (ii) 94       x  

3 97 
 

x      
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

4 98  x      
 

5 (a) 101  x      
 

5 (b) 101    Tá comhchód tomhais comhaontaithe ag na hinstitiúidí do 
phríomhshuíomhanna uile institiúidí an Aontais (an 
Bhruiseáil, Lucsamburg agus Strasbourg). Is céim 
thábhachtach í seo i dtreo feabhas a chur ar 
inchomparáideacht sonraí ar achar dromchla. Níl 
comhtháscairí costais comhaontaithe ag na hInstitiúidí go 
fóill agus ní dhéanann siad aon achar dromchla ná táscairí 
costais a chomhroinnt lena gcéile i bhfóraim 
idirinstitiúideacha. Na sonraí a chuirtear i láthair sna 
doiciméid oibre bliantúla maidir le foirgnimh, ní 
chumasaíonn siad achar dromchla ná táscairí costais a 
thomhas nó a chur i gcomparáid. 

   
 

5 (c) 101   x     
 

TS 35/2018 –  
‘Trédhearcacht 
maidir le cistí an 
Aontais a chur chun 
feidhme ag 
ENRanna: gá le 
tuilleadh iarracht a 
dhéanamh’ 

1 (a) 66 
 

 x     
 

1 (b) 66 
 

 x     
 

2 (a) 69  x      
 

2 (b) 69  x      
 

3 (a) 71  x      
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. Mír de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

3 (b) 71  x      
 

3 (c) 71  x      
 

4 (a) 74  x      
 

4 (b) 74  x      
 

4 (c) 74  x      
 

Foinse: CIE. 
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Iarscríbhinn 3.2 – Stádas mionsonraithe ar mholtaí 2018 de réir tuarascála – iniúchaithe eile 

Leibhéal glactha: glactha;  glactha go páirteach;  gan a bheith glactha.  

Leibhéal tráthúlachta:  go tráthúil;  moillithe;  spriocdháta fós ar feitheamh;  gan aon chaingean leantach;  gan aon mheasúnú ar thráthúlacht. 

Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

TS 02/2018 –  
‘Éifeachtúlacht 
oibríochtúil maidir le 
bainistíocht 
ghéarchéime BCE do 
bhainc’ 

An Banc Ceannais Eorpach (BCE) 

1 (a) 123  x       

1 (b) 123  x       

2 (a) 124  x       

2 (b) 124  x       

3 (a) 125   x      

3 (b) 125   x      

3 (c) 125  x       

4 126   x      

5 (a) 127  x       
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

5 (b) 127    Ba chéim dhearfach é bunú ardstiúrthóireacht 
neamhspleách le haghaidh cigireachtaí ar an 
láthair déanach in 2019. Cé go raibh feachtais 
earcaíochta ann le déanaí chun folúntais a 
líonadh, níl a acmhainneacht ar an láthair 
leordhóthanach fós chun aghaidh a thabhairt go 
pras ar fhadhbanna cáilíochta sócmhainní agus iad 
a chumhdach go cuimsitheach. Níor cumhdaíodh 
go leordhóthanach le cigireachtaí ar an láthair 
cáilíocht shócmhainní foriomlán na mbanc le scór 
de cheathair sa phróiseas athbhreithnithe 
maoirseachta agus meastóireachta (SREP). Níl aon 
mhaolán ann do theagmhais agus tá srianta fós 
sna hacmhainní ar an láthair atá ar fáil do BCE 
(scileanna, tíreolaíocht, infhaighteacht ama). Le 
blianta beaga anuas, rinneadh athbhreithnithe 
cuimsitheacha ar cháilíocht sócmhainní den chuid 
is mó nuair a théann na bainc isteach sa Sásra 
Maoirseachta Aonair. Is annamh a úsáidtear iad 
chun cáilíocht sócmhainní fhoriomlán na mbanc 
atá ag dul in olcas nó oiriúnacht dá ndliteanais a 
fhíorú go cuimsitheach (i gcomhréir le 
hAirteagal 27(1)(h) den Treoir maidir le Téarnamh 
agus Réiteach na mBanc agus mír 11 de 
threoirlínte an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh 
maidir le truicir chun bearta luath-idirghabhála a 
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

úsáid). Rinneadh measúnú rialta ar ghnéithe 
áirithe de rioscaí creidmheasa agus/nó cáilíocht 
creidmheasa na bpunann roghnaithe i 
gcigireachtaí ar an láthair. 

5 (c) 127   x      

6 (a) 128  x       

6 (b) 128     x    

7 129     x    

8 130  x       

TS 14/2018 –  
‘Ionaid Barr 
Feabhais 
Cheimiceach, 
Bhitheolaíoch, 
Raideolaíocht agus 
Núicléach an 
Aontais: tuilleadh 
dul chun cinn ag 
teastáil’ 

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) 

3 (a) 68  x       

3 (b) 68  x       
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

TS 15/2018 –  
‘Acmhainneacht na 
bhfórsaí intíre a 
neartú sa Nígir agus 
Mailí: níl ach dul 
chun cinn teoranta 
agus mall’ 

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) 

1 (An 
chéad 

fhleasc) 

64  x       

2 65    D’éirigh le Misean an Aontais Eorpaigh um 
Fhorbairt Acmhainní folúntais a líonadh níos tapa. 
Níl aon fhianaise go ndearna Misean an Aontais 
um Fhorbairt Acmhainní iarracht réitigh nuálacha 
chun folúntais a líonadh. 

    

3 (An 
chéad 

fhleasc) 

66  x       

4 67  x       

5 69   x      

TS 29/2018 –  
‘Rinne EIOPA 
rannchuidiú 
tábhachtach do 
mhaoirseacht agus 
seasmhacht san 

An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (EIOPA) 

1 (a) 93  x       

1 (b) 93    Ní thaispeántar sna tuarascálacha ar 
athbhreithnithe piaraí go ndírítear ar shaincheist 
aonair chóineasaithe maoirseachta le gach 
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

earnáil árachais, ach 
tá dúshláin 
shuntasacha fós ann’ 

athbhreithniú. Níor tugadh i gcrích na 
hathbhreithnithe piaraí laistigh de bhliain amháin, 
cé go bhfuil an-chuid dul chun cinn déanta i ndáil 
leis sin. 

1 (c) 93  x       

2 (a) 96  x       

2 (b) 96  x       

3 (a) 97   x      

3 (b) 97   x      

4 (a) 99  x       

4 (b) 99  x       

5 100  x       

6 101   x      

7 (a) 102  x       

7 (b) 102  x       
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

7 (c) 102      x   

8 (a) 105  x       

8 (b) 105  x       

8 (c) 105  x       

TS 34/2018 –  
‘Cóiríocht oifige 
institiúidí an Aontais 
Eorpaigh – roinnt 
dea-chleachtais 
bhainistíochta ach 
laigí éagsúla freisin’ 

Parlaimint na hEorpa (PE) 

1 (An 
chéad 
mhír) 

93  x       

1 (An 
chéad 
mhír) 

93   x      

2 (i) 94       x  

2 (ii) 94       x  

3 97  x       

4 98      x   

5 (a) 101  x       
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

5 (b) 101    Tá comhchód tomhais comhaontaithe ag na 
hinstitiúidí do phríomhshuíomhanna uile institiúidí 
an Aontais (an Bhruiseáil, Lucsamburg agus 
Strasbourg). Is céim thábhachtach í seo i dtreo 
feabhas a chur ar inchomparáideacht sonraí ar 
achar dromchla. Níl comhtháscairí costais 
comhaontaithe ag na hInstitiúidí go fóill agus ní 
dhéanann siad aon achar dromchla ná táscairí 
costais a chomhroinnt lena gcéile i bhfóraim 
idirinstitiúideacha. Na sonraí a chuirtear i láthair 
sna doiciméid oibre bliantúla maidir le foirgnimh, 
ní chumasaíonn siad achar dromchla ná táscairí 
costais a thomhas nó a chur i gcomparáid. 

    

5 (c) 101   x      

Comhairle an Aontais Eorpaigh (an Chomhairle) 

1 (An 
chéad 

fhleasc) 

93   x      

1 (An dara 
fleasc) 

93  x       

2 (i) 94       x  
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

2 (ii) 94       x  

3 97      x   

4 98  x       

5 (a) 101    Tá an Chomhairle ag obair ar nós imeachta nua 
bainistithe spáis lena sainítear táscairí nua. Níl sé 
críochnaithe go fóill, áfach. 

    

5 (b) 101    Tá comhchód tomhais comhaontaithe ag na 
hinstitiúidí do phríomhshuíomhanna uile institiúidí 
an Aontais (an Bhruiseáil, Lucsamburg agus 
Strasbourg). Is céim thábhachtach í seo i dtreo 
feabhas a chur ar inchomparáideacht sonraí ar 
achar dromchla. Níl comhtháscairí costais 
comhaontaithe ag na hInstitiúidí go fóill agus ní 
dhéanann siad aon achar dromchla ná táscairí 
costais a chomhroinnt lena gcéile i bhfóraim 
idirinstitiúideacha. Na sonraí a chuirtear i láthair 
sna doiciméid oibre bliantúla maidir le foirgnimh, 
ní chumasaíonn siad achar dromchla ná táscairí 
costais a thomhas nó a chur i gcomparáid. 

    

5 (c) 101   x      
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE) 

1 (An 
chéad 
mhír) 

93   x      

1 (An 
chéad 
mhír) 

93  x       

2 (i) 94       x  

2 (ii) 94       x  

3 97  x       

4 98  x       

5 (a) 101       x  

5 (b) 101    Tá comhchód tomhais comhaontaithe ag na 
hinstitiúidí do phríomhshuíomhanna uile institiúidí 
an Aontais (an Bhruiseáil, Lucsamburg agus 
Strasbourg). Is céim thábhachtach í seo i dtreo 
feabhas a chur ar inchomparáideacht sonraí ar 
achar dromchla. Níl comhtháscairí costais 
comhaontaithe ag na hInstitiúidí go fóill agus ní 
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Uimhir agus 
teideal na 
Tuarascála 

Uimh. 
Mír 
de 
TS 

Leibhéal 
glactha 

Leibhéal cur chun feidhme 

Leibhéal 
tráthúlachta Go 

hiomlán 

Den 
chuid is 

mó 
Go pointe áirithe 

Gan a 
bheith 
curtha 
chun 

feidhme 

Níorbh 
fhéidir 

teacht ar 
chonclúid 

Níl sé 
ábhartha a 
thuilleadh 

dhéanann siad aon achar dromchla ná táscairí 
costais a chomhroinnt lena gcéile i bhfóraim 
idirinstitiúideacha. Na sonraí a chuirtear i láthair 
sna doiciméid oibre bliantúla maidir le foirgnimh, 
ní chumasaíonn siad achar dromchla ná táscairí 
costais a thomhas nó a chur i gcomparáid. 

5 (c) 101  x       

An Banc Ceannais Eorpach (BCE) 

1 (An 
chéad 
mhír) 

93  x       

1 (An 
chéad 
mhír) 

93  x       

2 (i) 94       x  

2 (ii) 94       x  

Foinse: CIE. 
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Iarscríbhinn 3.3 – Tuarascálacha speisialta inar cuireadh na 
moltaí uile chuig an gCoimisiún chun feidhme go hiomlán nó 
den chuid is mó 

o Tuarascáil Speisialta 05/2018 – ‘Fuinneamh inathnuaite le haghaidh forbairt 
tuaithe inbhuanaithe: tá sineirgí suntasacha féideartha ann, ach níl an 
fhéidearthacht iomlán sin bainte amach den chuid is mó”

o Tuarascáil speisialta 07/2018 – ‘Cúnamh réamhaontachais ón Aontas don Tuirc: 
Níl ann ach torthaí teoranta go dtí seo’

o Tuarascáil speisialta 08/2018 – ’Tacaíocht ón Aontas le haghaidh infheistíochtaí 
táirgiúla i ngnólachtaí – aird níos mó ar an mbuaine ag teastáil’

o Tuarascáil speisialta 11/2018 - ‘Roghanna nua le haghaidh tionscadail fhorbartha 
tuaithe a chistiú: Táthar níos simplí, ach níltear dírithe ar thorthaí’

o Tuarascáil speisialta 12/2018 – ‘Leathanbhanda i mBallstáit AE: d’ainneoin an dul 
chun cinn, ní chomhlíonfar spriocanna uile Eoraip 2020’

o Tuarascáil speisialta 14/2018 – ‘Ionaid Barr Feabhais Cheimiceach, Bhitheolaíoch, 
Raideolaíocht agus Núicléach an Aontais: tuilleadh dul chun cinn ag teastáil’

o Tuarascáil speisialta 15/2018 – ‘Acmhainneacht na bhfórsaí slándála intíre a 
neartú sa Nígir agus Mailí: níl ach dul chun cinn teoranta agus mall’

o Tuarascáil speisialta 20/2018 – ‘An Struchtúr Afracach um Shíocháin agus um 
Shlándáil: gá le tacaíocht an Aontais a athdhíriú’

o Tuarascáil speisialta 21/2018: – ’Tá roghnú agus faireachán thionscadail CFRE agus 
CSE i dtréimhse 2014-2020 fós dírithe go príomha ar aschuir’

o Tuarascáil speisialta 23/2018 – ‘Truailliú aeir: Níl cosaint leordhóthanach á 
tabhairt dár sláinte fós’

o Tuarascáil speisialta 24/2018 – ‘Gabháil agus stóráil carbóin agus foinsí 
inathnuaite fuinnimh nuálaíochta a léiriú ar an scála tráchtálach san Aontas: níl an 
dul chun cinn a bhí beartaithe bainte amach le deich mbliana anuas’

o Tuarascáil speisialta 26/2018 – ‘Sraith moilleanna i gcórais TF Custaim: cad a 
chuaigh amú?’

o Tuarascáil speisialta 26/2018 – ‘Trédhearcacht maidir le cistí an Aontais a chur 
chun feidhme ag ENRanna: gá le tuilleadh iarracht a dhéanamh’

Nóta: Eisiatar ón liosta thuas na ceithre mholadh nach raibh measúnú ar stádas cur chun feidhme ag 
teastáil dóibh ós rud é nach raibh siad ábhartha a thuilleadh agus na 16 mholadh nach raibh le cur chun 
feidhme fós faoi thráth ár n-athbhreithniú leantach. 
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Iarscríbhinn 

Obair leantach ar mholtaí ó chaibidil 3 de Thuarascáil bhliantúil 2018 

Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme go 

hiomlán 

Curtha chun feidhme Gan iad 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan dóthain 
fianaise Den chuid 

is mó 
Go pointe 

áirithe 

2018 

Moladh 3.1 – Ba cheart don Choimisiún táscairí a chur i ráitis na 
gclár lena aghaidh seo a leanas: 
 

(a) trí chothromaíocht níos fearr idir ionchuir, aschuir, torthaí 
agus tionchair, níos mó faisnéise ábhartha a thabhairt ar a 
bhfuil bainte amach ag cláir chaiteachais Eorpacha. 

Dáta cur chun feidhme: 2022, nuair a bheidh ráitis na gclár do 
bhuiséad 2023 á n-eisiúint. 

X      

2018 

Moladh 3.1 – Ba cheart don Choimisiún táscairí a chur i ráitis na 
gclár lena aghaidh seo a leanas: 
(b) nasc soiléir a bheith le gníomhaíochtaí atá maoinithe trí 
chláir chaiteachais Eorpacha. 

Dáta cur chun feidhme: 2022, nuair a bheidh ráitis na gclár do 
bhuiséad 2023 á n-eisiúint. 

 X     
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme go 

hiomlán 

Curtha chun feidhme Gan iad 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan dóthain 
fianaise Den chuid 

is mó 
Go pointe 

áirithe 

2018 

Moladh 3.1 – Ba cheart don Choimisiún táscairí a chur i ráitis na 
gclár lena aghaidh seo a leanas: 
(c) léiriú a thabhairt ar a bhfuil bainte amach ag cláir 
chaiteachais Eorpacha seachas ar fheidhmíocht an Choimisiúin 
agus na gcomhlachtaí eile a bhíonn á gcur chun feidhme; agus 

Dáta cur chun feidhme: 2022, nuair a bheidh ráitis na gclár do 
bhuiséad 2023 á n-eisiúint. 

 X     

2018 

Moladh 3.1 – Ba cheart don Choimisiún táscairí a chur i ráitis na 
gclár lena aghaidh seo a leanas: 
(d) cuspóirí an chláir a chlúdach. 

Dáta cur chun feidhme: 2022, nuair a bheidh ráitis na gclár do 
bhuiséad 2023 á n-eisiúint. 

 X     

2018 

Moladh 3.2 – Ionas go mbeifear in ann an dul chun cinn ionsar 
an sprioc a ríomh ón mbunlíne, ba cheart don Choimisiún 
creataí feidhmíochta le haghaidh táscairí feidhmíochta a 
mholadh le haghaidh na gclár go léir ag a bhfuil na saintréithe 
atá liostaithe anseo thíos. Má mheasann an Coimisiún nach 
bhfuil sé seo feiliúnach i gcás táscaire ar leith, ba cheart dó an 
rogha atá déanta aige a mhíniú i ráitis na gclár. 
(a) bunlínte cainníochtúla, ina sonraítear an bhliain don 
bhunlíne. 

Dáta cur chun feidhme: 2022, nuair a bheidh ráitis na gclár do 
bhuiséad 2023 á n-eisiúint. 

  X    
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme go 

hiomlán 

Curtha chun feidhme Gan iad 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan dóthain 
fianaise Den chuid 

is mó 
Go pointe 

áirithe 

2018 

Moladh 3.2 – Ionas go mbeifear in ann an dul chun cinn ionsar 
an sprioc a ríomh ón mbunlíne, ba cheart don Choimisiún 
creataí feidhmíochta le haghaidh táscairí feidhmíochta a 
mholadh le haghaidh na gclár go léir ag a bhfuil na saintréithe 
atá liostaithe anseo thíos. Má mheasann an Coimisiún nach 
bhfuil sé seo feiliúnach i gcás táscaire ar leith, ba cheart dó an 
rogha atá déanta aige a mhíniú i ráitis na gclár. 

(b) garspriocanna cainníochtúla. 

Dáta cur chun feidhme: 2022, nuair a bheidh ráitis na gclár do 
bhuiséad 2023 á n-eisiúint. 

  X    

2018 

Moladh 3.2 – Ionas go mbeifear in ann an dul chun cinn ionsar 
an sprioc a ríomh ón mbunlíne, ba cheart don Choimisiún 
creataí feidhmíochta le haghaidh táscairí feidhmíochta a 
mholadh le haghaidh na gclár go léir ag a bhfuil na saintréithe 
atá liostaithe anseo thíos. Má mheasann an Coimisiún nach 
bhfuil sé seo feiliúnach i gcás táscaire ar leith, ba cheart dó an 
rogha atá déanta aige a mhíniú i ráitis na gclár. 

(c) spriocanna cainníochtúla, ina sonraítear an bhliain don 
sprioc. 

Dáta cur chun feidhme: 2022, nuair a bheidh ráitis na gclár do 
bhuiséad 2023 á n-eisiúint. 

  X    
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme go 

hiomlán 

Curtha chun feidhme Gan iad 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan dóthain 
fianaise Den chuid 

is mó 
Go pointe 

áirithe 

2018 

Moladh 3.2 – Ionas go mbeifear in ann an dul chun cinn ionsar 
an sprioc a ríomh ón mbunlíne, ba cheart don Choimisiún 
creataí feidhmíochta le haghaidh táscairí feidhmíochta a 
mholadh le haghaidh na gclár go léir ag a bhfuil na saintréithe 
atá liostaithe anseo thíos. Má mheasann an Coimisiún nach 
bhfuil sé seo feiliúnach i gcás táscaire ar leith, ba cheart dó an 
rogha atá déanta aige a mhíniú i ráitis na gclár. 

(d) sonraí atá ar an leibhéal cáilíochta is gá ionas gur féidir an 
dul chun cinn ionsar an sprioc a ríomh go héasca ón mbunlíne. 

Dáta cur chun feidhme: 2022, nuair a bheidh ráitis na gclár do 
bhuiséad 2023 á n-eisiúint. 

     X 

2018 

Moladh 3.3 – Ba cheart don Choimisiún é a bheith mar aidhm 
aige faisnéis feidhmíochta a fháil go tráthúil i dtaca leis na 
táscairí feidhmíochta go léir, mar shampla trí uirlisí tuairiscithe 
nua ar ardáin idirlín a thabhairt isteach. 

Dáta cur chun feidhme: seoladh an tionscadail in 2021. 

X      

2018 

Moladh 3.4 – Ba cheart don Choimisiún na spriocanna atá 
molta a dhoiciméadú ionas go mbeidh an t-údarás buiséadach 
in ann a leibhéal uaillmhéine a mheasúnú. Chuige sin, beidh 
spriocanna le moladh do na táscairí go léir atá i gcláir 
chaiteachais. 

Dáta cur chun feidhme: 2022, nuair a bheidh ráitis na gclár do 
bhuiséad 2023 á n-eisiúint. 

  X    
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Bliain Moladh CIE 

Anailís CIE ar an dul chun cinn atá déanta 

Curtha chun 
feidhme go 

hiomlán 

Curtha chun feidhme Gan iad 
curtha chun 

feidhme 

Neamh-
bhainteach 

Gan dóthain 
fianaise Den chuid 

is mó 
Go pointe 

áirithe 

2018 

Moladh 3.5 – Ba cheart don Choimisiún tuilleadh feabhais a 
chur ar an bhForléargas ar Fheidhmíocht na gClár, go háirithe 
tríd an méid seo a leanas: 
(a) aon mhodh amháin a úsáid chun an dul chun cinn ionsar an 
sprioc a ríomh ón mbunlíne. Má mheasann an Coimisiún nach 
bhfuil sé seo indéanta i gcás táscaire ar leith, ba cheart dó a 
chur chuige a mhíniú sa PPO. 

Dáta cur chun feidhme: Eagrán 2021 den Fhorléargas ar 
Fheidhmíocht na gClár. 

X      

2018 

Moladh 3.5 – Ba cheart don Choimisiún tuilleadh feabhais a 
chuar ar an bhForléargas ar Fheidhmíocht na gClár, go háirithe 
tríd an méid seo a leanas: 
(b) míniú a thabhairt ar an réasúnaíocht atá le táscairí 
feidhmíochta a roghnú le haghaidh gach cláir. 

Dáta cur chun feidhme: Eagrán 2021 den Fhorléargas ar 
Fheidhmíocht na gClár. 

X      

 

142



  

 

 

 

 

 

 

Freagraí ó na hInstitiúidí ar an 
Tuarascáil ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa 

maidir le feidhmíocht bhuiséad 
an Aontais Eorpaigh – 

Staid ag deireadh 2021 

143



Clár 
Leathanach 

Caibidil 1 Tosaíochtaí beartais cothrománacha 
an Choimisiúin a thabhairt isteach 
i mbuiséad an Aontais

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 145 

Caibidil 2 An creat feidhmíochta le haghaidh 
tosaíochtaí beartais cothrománacha 
an Choimisiúin

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 150 

Caibidil 3 Obair leantach ar mholtaí

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 156 

Freagraí ón mBanc Ceannais Eorpach 168 

Iarscríbhinn Obair leantach ar mholtaí ó chaibidil 3 
de Thuarascáil bhliantúil 2018

Freagraí ón gCoimisiún Eorpach 169 

144



FREAGRAÍ AN CHOIMISIÚIN AR AN TUARASCÁIL Ó CHÚIRT 

INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA MAIDIR LE FEIDHMÍOCHT BHUISÉAD 

AN AONTAIS – STÁDAS AG DEIREADH 2021  

‘CAIBIDIL 1 – TOSAÍOCHTAÍ BEARTAIS COTHROMÁNACHA AN 

CHOIMISIÚIN A IONCHORPRÚ I mBUISÉAD AN AONTAIS’ 

RÉAMHRÁ A GHABHANN LEIS NA FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN 

Is díol sásaimh don Choimisiún go ndírítear ar phríomhshruthú beartais i dTuarascáil Bhliantúil CIE 
2021 maidir le Feidhmíocht .  

Is uirlis ríthábhachtach é an príomhshruthú don Choimisiún chun spriocanna cothrománacha a 
shaothrú, amhail an comhrac i gcoinne an athraithe aeráide nó sochaí atá níos cothroime ó thaobh 
inscne de a shaothrú, agus, san am céanna, a chláir chaiteachais a choinneáil dírithe go géar ar 
shaothrú spriocanna sonracha an Aontais sna réimsí beartais faoi seach. Le haghaidh Chreat 
Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) 2021-2027, pléadh príomhshruthú leis na comhreachtóirí, agus 
cumhdaíodh an comhaontú a tháinig as sin sa Chomhaontú Idirinstitiúideach. Treoraítear leis seo 
cur chun feidhme CAI 2021-2027 ag an gCoimisiún.  

Mar a aithnítear i dtuarascáil CIE (mír 1.14), leis an gComhaontú Idirinstitiúideach ceanglaítear ar 
an gCoimisiún príomhshruthú a shaothrú ar leibhéil éagsúla i réimsí éagsúla. Sa bhreis ar 
bhreithnithe beartais, léirítear leis na difreálacha sin srianta acmhainní agus srianta ar chórais 
faisnéise freisin. I gcás roinnt tosaíochtaí, amhail an aeráid agus an bhithéagsúlacht, de bhrí go 
bhfuil roinnt gealltanas sainráite ann chun caiteachas ionchuir a rianú, ní bhaineann gealltanais i 
réimse ar bith le torthaí a thomhas (seachas ionchuir). 

Lasmuigh den Chomhaontú Idirinstitiúideach, léirigh an Coimisiún a uaillmhian maidir leis an gcreat 
feidhmíochta buiséadaí, lena n-áirítear tosaíochtaí príomhshruthaithe, sa ‘Teachtaireacht maidir le 
creat feidhmíochta bhuiséad an Aontais’ a foilsíodh i mí an Mheithimh 2021 (COM(2021) 366, agus 
atá ar fáil ar: (https://europa.eu/!8DF8RG). Leis an Teachtaireacht seo, cuirtear bonn ar fáil do chlár 
oibre uaillmhianach, lena n-áirítear treoirthionscadail chun na torthaí comhiomlánaithe a ghintear i 
réimsí sonracha ó idirghabhálacha uile bhuiséad an Aontais a thomhas. Tá dul chun cinn á 
dhéanamh faoi láthair maidir leis an obair sa réimse sin. Cé go bhfuil an Coimisiún lántiomanta i 
gcónaí, tá moill curtha ar an dul chun cinn sa réimse sin, áfach, mar gheall ar na géarchéimeanna 
agus na suaití nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo agus a tháinig chun cinn le linn ghlacadh 
CAI agus ó ghlacadh CAI agus ar ghá don Choimisiún a aird iomlán a thabhairt orthu. I bhfianaise 
na n-imthosca agus na dteorainneacha a thagann astu, dhírigh an Coimisiún ar chomhlíonadh a 
chuid oibleagáidí dlíthiúla a áirithiú. 

Ó thaobh na modheolaíochta de, ní gá cuspóirí sonracha ná táscairí a bhaineann go díreach le 
tosaíochtaí cothrománacha (seachas tosaíochtaí a bhaineann go sonrach le cláir) a bheith i gcreat 
feidhmíochta aon chláir chaiteachais ar leith de chuid an Aontais. I gcás ar bith, is iad na tacair 
dheiridh de chuspóirí sonracha agus de phríomhtháscairí feidhmíochta araon i mbunghníomhartha 
chláir caiteachais aonair an Aontais atá mar thoradh ar an bpróiseas caibidlíochta leis na 
comhreachtóirí. Tá iarracht déanta ag an gCoimisiún freisin laghdú a chur ar líon na gcuspóirí 
sonracha agus na bpríomhtháscairí feidhmíochta maidir le dearadh CAI 2021-2027 agus iad a 
nascadh go dlúth lena chéile, agus mar fhreagairt ar mholadh comhfhreagrach ó CIE (Moladh 3 ó 
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Thuarascálacha Bliantúla CIE a bhaineann le bliain airgeadais 2017). Ar an mbonn sin, ní mheasann 
an Coimisiún go gcumhdófar tosaíochtaí cothrománacha leis na príomhtháscairí feidhmíochta, gan 
trácht ar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna), ar bhealach cuimsitheach ar bith. 

Sa chomhthéacs sin, chun tuairisciú a dhéanamh ar an tionchar a fhaightear trí na cláir 
chaiteachais éagsúla, tá gá le cur chuige cúramach chun an fhaisnéis atá ar fáil a chomhiomlánú.  

I míreanna áirithe (e.g., 1.29, 1.31, 1.44, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12), tagraíonn CIE do thorthaí ó chuid dá 
thuarascálacha roimhe seo. Tá freagraí an Choimisiúin ar na torthaí sin sna tuarascálacha sin fós 
bailí.  

TOSAÍOCHTAÍ BEARTAIS COTHROMÁNACHA A IONCHORPRÚ I 
gCLÁIR BHUISÉID ROGHNAITHE AN AONTAIS 

An creat chun aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí beartais cothrománacha in CAI 

2021-2027 

1.17 Mar a aithníonn CIE, leis an gComhaontú Idirinstitiúideach ní cheanglaítear ar an gCoimisiún

rannchuidiú chaiteachas iomlán an Aontais i leith an aistrithe dhigitigh a rianú. Ar an gcúis sin, ní 
dhéantar rianú den sórt sin faoi láthair. 

Modhanna chun caiteachas a rianú maidir le roinnt tosaíochtaí beartais 

cothrománacha 

An aeráid 

1.29 Is é is aidhm don Choimisiún go seasta rannchuidiú an Chomhbheartais Talmhaíochta a

thomhas ar an mbealach is iontaofa agus is eolaíoch-bhunaithe is féidir, agus é á chur san áireamh 
aige freisin gur gá an mhodheolaíocht a bheith simplí chun í a chur chun feidhme agus gur cheart 
ualaí riaracháin míchuí a sheachaint. Aontaíonn an Coimisiún na hualuithe dá dtagraítear in 
Airteagal 100(2) de Rialachán (AE) 2021/2115 a mhodhnú, i gcás ina bhfuil údar leis an modhnú 
sin chun rianú níos beaichte a dhéanamh ar chaiteachas ar chuspóirí a bhaineann leis an 
gcomhshaol agus leis an aeráid. 

1.31 Rinne an Coimisiún nuashonrú ar a mhodheolaíocht maidir le caiteachas bithéagsúlachta a

rianú i gcomhréir leis an staidéar a foilsíodh i mí na Bealtaine 2022 agus chuir sé i bhfeidhm é ar 
fud bhuiséad an Aontais i gcomhthéacs AMPR 2021 / Dhréachtbhuiséad 2023. 

Inscne 

1.36 Tá cinneadh déanta go comhfhiosach ag an gCoimisiún go gcuirfí san áireamh freisin ina

mhodheolaíocht rianaithe maidir le caiteachas ar chomhionannas inscne 
idirghabhálacha/gníomhaíochtaí i gcláir a bhféadfadh sé nach mbeadh cuspóirí inscne-shonracha 
agus/nó ceanglais sonraí táscaire atá imdhealaithe de réir inscne acu ina mbunghníomhartha. Is é 
is cúis leis sin, ar thaobh amháin, gur glacadh na bunghníomhartha le haghaidh CAI 2021-2027 
cheana féin (mar sin, tá a mhéid a bhaineann siad le cuspóirí inscne-shonracha nó le ceanglas 
sonraí ar eolas) agus, ar an taobh eile, go gcuirtear bunús leordhóthanach ar fáil leis na cláir maidir 
leis an rannchuidiú iarbhír a thabharfaidh siad ar an láthair, gan beann ar tháscairí a bheith ann ina 
mbunghníomh. 
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1.37 Cuireann an Coimisiún ar fáil ar a shuíomh gréasáin poiblí an t-eolas ar fad is gá do pháirtí

leasmhar ar spéis leis luach comhiomlán (ualaithe) aonair a fháil le haghaidh ranníocaíocht 
ainmniúil bhuiséad an Aontais chun comhionannas inscne a fheabhsú. Maidir leis an sannadh ualaí 
faoi uirlis EIGE agus faoi Rialachán na bhForálacha Coiteanna araon, tá sé saorga, agus níl i gceist 
leis ach toimhde mhodheolaíoch, agus aithnítear go forleathan gur bealach amháin é chun 
meastachán/comhfhogasú a dhéanamh i leith mhéid iarbhír na hidirghabhála atá i gceist, ar méid é 
atá tiomnaithe go héifeachtach do chur chun cinn an chomhionannais inscne i ndáiríre. 

SDGanna 

1.39 I gcomhréir leis an gcomhaontú idirinstitiúideach a ghabhann le CAI 2021-2027, tá

gealltanas tugtha ag an gCoimisiún SDGanna a chur san áireamh i ngach clár ábhartha (féach mír 
1.14 thuas). Léirigh an Coimisiún go gcomhlíonann sé an gealltanas sin trí shamplaí a sholáthar, ina 
thuairisciú, de na bealaí ina gcuirtear SDGanna ábhartha chun cinn le cláir ábhartha. 

TUAIRISCIÚ AR NA TOSAÍOCHTAÍ BEARTAIS 
COTHROMÁNACHA A BHAINT AMACH 

1.41 Athdhearbhaíonn an Coimisiún go bhfuil gealltanas tugtha aige tuairisciú a dhéanamh ar na

gealltanais a tugadh sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le tosaíochtaí cothrománacha a bhfuil 
sé tiomanta iad a phríomhshruthú, cé go bhfuil siad ar leibhéil éagsúla. Ní bhaineann aon cheann 
de na gealltanais faoi láthair le torthaí ar leith a thomhas, gan trácht ar thorthaí ar leith a 
tháirgeadh. Mar sin féin, tá an Coimisiún go daingean den tuairim go bhfuil sé tábhachtach na 
torthaí i gcomhiomlán na n-idirghabhálacha buiséadacha iomadúla sna réimsí príomhshrutha a 
thomhas.  

Chuige sin, tá treoirthionscadal seolta aige chun na modheolaíochtaí is gá a bhunú, agus na srianta 
ábhartha á gcur san áireamh. Má táthar chun dul níos faide ná na spriocanna insoláthartha ar thug 
sé gealltanas ina leith, chuir an Coimisiún i bhfios go láidir i gcónaí go bhfuil sé sin faoi réir srianta 
acmhainní ó thaobh riaracháin de. Bhí an dul chun cinn sa réimse seo buailte go trom freisin ag an 
ngá atá ann don Choimisiún géarchéimeanna agus suaití nach bhfacthas a leithéid riamh a 
bhainistiú, ar géarchéimeanna agus suaití iad a tháinig chun cinn le linn CAI a ghlacadh nó ina 
dhiaidh sin. 

Tuairisciú in AMPR ar an dul chun cinn atá déanta i dtreo spriocanna 

príomhshruthaithe 

1.43 An chéad fhleasc — Na méideanna beartaithe ar ina leith a phríomhshruthóidh an Coimisiún

na tosaíochtaí cothrománacha dá dtagraítear sa tuarascáil seo, tá siad éagsúil lena chéile. 
Tuairiscítear in AMPR go bhfuil an méid a ionchorpraítear na príomhspriocanna uileghabhálacha 
beartais isteach i gcláir bhuiséad an Aontais i gcomhréir go hiomlán le pleananna/gealltanais an 
Choimisiúin. 

An dara fleasc – Mar a mhínítear, mar shampla, sna freagraí ón gCoimisiún ar thuarascáil speisialta 
CIE maidir le caiteachas aeráide in CAI 2014-2020, tráth ar bith, léirítear le meastachán an 
Choimisiúin ar rannchuidiú bhuiséad an Aontais leis an athrú aeráide sa bhliain reatha, agus san 
am a chuaigh thart agus san am atá le teacht freisin, an fhaisnéis is fearr atá ar fáil ag an am sin. 
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Tá an Coimisiún tiomanta dá mheastachán a thabhairt cothrom le dáta de réir mar a bheidh 
faisnéis nua ar fáil agus an fhaisnéis uile ar a bhfuil a mheastachán bunaithe a chur ar fáil ar 
bhealach trédhearcach. 

An tríú fleasc - Maidir leis an ráiteas ó CIE sa tríú pointe i mír 1.43, tugann an Coimisiún dá aire gur 
bhain an Coimisiún úsáid as an bhfrása ‘den chuid is mó’ chun a chur in iúl gur cumhdaíodh an 
chuid is mó de na cláir leis an nuashonrú ach nár cumhdaíodh iad ar fad, agus tuairisc á déanamh 
aige ar a mhéid atá an mhodheolaíocht rianaithe bithéagsúlachta tugtha cothrom le dáta aige. 

An ceathrú fleasc - I dtuarascálacha roimhe seo, rinne CIE cáineadh ar bhuiséad an Aontais as a 
mhaíomh go bhfuil sé neodrach ó thaobh inscne de den chuid is mó. Léiríodh le cur i bhfeidhm 
píolótach na modheolaíochta, áfach, go bhfuil sé d’acmhainn ag an gcuid is mó de bhuiséad an 
Aontais rannchuidiú ar bhealach dearfach le comhionannas inscne. Níl sé sin ag teacht salach ar an 
ráiteas ó CIE gurb eol go rannchuidíonn sciar 4 % de bhuiséad an Aontais le feabhas a chur ar 
chomhionannas inscne. Is léir don Choimisiún go bhfuil sé d’acmhainn ag na gníomhaíochtaí a 
bhfuil an mharcáil ‘0*’ orthu rannchuidiú a dhéanamh, cé nach bhfuil dearbhú ar bith ann go 
ndéanfaidh siad amhlaidh, agus go bhfuil gá le tuilleadh anailíse agus sonraí chun a mhéid a 
rannchuidíonn siad (agus fiú comhartha an rannchuidithe sin faoi dheireadh) a fháil amach. Ní mór 
a mheabhrú go bhfuil an mhodheolaíocht nua agus gur cuireadh i bhfeidhm í den chéad uair riamh 
ar bhonn píolótach amháin, agus dá bhrí sin go bhfuil neart solúbthachta ann le haghaidh tuilleadh 
forbartha. 

1.44 An chéad fhleasc - Féach an freagra ón gCoimisiún ar mhír 2.15.

An dara fleasc - Shann an Coimisiún scór uasta 1 in AMPR ar chlár CSE+ mar aitheantas gur 
chuspóir suntasach í an inscne i ndearadh shraith na bainistíochta comhroinnte. Go sonrach, 
prionsabal cothrománach de chuid CSE+ is ea príomhshruthú inscne. Ní mór é a chur san áireamh le 
linn ullmhú, chur chun feidhme, fhaireachán agus mheastóireacht chláir uile CSE+. Thairis sin, faoi 
bhainistíocht chomhroinnte CSE+, tá oibleagáid ar na Ballstáit gníomhaíochtaí spriocdhírithe a 
chlársceidealú arb é is aidhm dóibh rannpháirtíocht inbhuanaithe agus dul chun cinn na mban san 
fhostaíocht a mhéadú, agus ní mór comhionannas inscne a áirithiú le critéir agus nósanna imeachta 
roghnúcháin uile CSE+. Ar deireadh, déanfar sonraí pearsanta agus táscairí uile CSE+ a mhiondealú 
de réir inscne. 

A mhéid a bhaineann lena ghealltanais iarbhír in 2021 atá ábhartha maidir leis an gcomhionannas 
inscne, agus a thuairiscítear sa ráiteas cláir, bhí siad ar leibhéal 0 toisc nár cuireadh tús leis an gcur 
chun feidhme agus nár glacadh aon chláir de chuid na mBallstát. 

Faisnéis maidir le cé acu an rannchuidíonn nó nach rannchuidíonn caiteachas le 

roinnt tosaíochtaí ag an am céanna 

1.45 Athdhearbhaíonn an Coimisiún gurb iomchuí tagairt a dhéanamh do shineirgí gach uair a

rannchuidíonn gníomhaíocht amháin le níos mó ná cuspóir amháin seachas comhaireamh dúbailte 
a dhéanamh (agus fochiall diúltach ag gabháil leis). 

Torthaí a thomhas 

1.50 Féach an freagra ón gCoimisiún ar mhír 2.48.

1.51 Tá a uaillmhian leagtha amach ag an gCoimisiún chun dul thar na gealltanais sa

Chomhaontú Idirinstitiúideach a mhéid a bhaineann le príomhshruthú, le linn CAI 2021-2027. 
Braitheann luas an dul chun cinn i ndáil leis sin ar na hacmhainní atá ar fáil. Bhí freagairt 
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chuimsitheach ón gCoimisiún de dhíth ar roinnt imeachtaí gan choinne a tharla le linn ghlacadh CAI 
agus ina dhiaidh sin, lena n-áirítear trí atreorú chur chun feidhme an bhuiséid. 

Gan dochar do chríochnúlacht shampla na Fionlainne, measann an Coimisiún go gcaithfeadh 
comparáid ‘macasamhail le macasamhail’ an réimse iomlán gníomhaíochtaí a dtacaítear le buiséad 
an Aontais a chur san áireamh i gcomparáid leis na gníomhaíochtaí a dtacaítear le beartas 
forbartha na Fionlainne. Tá comhtháscairí bunaithe ag an gCoimisiún le haghaidh beartais 
shonracha amhail an beartas comhtháthaithe nó RRF. Is é an dúshlán atá ann táscairí 
aonchineálacha a bheith ann ar féidir iad a chur i bhfeidhm ar fud réimse iomlán na 
ngníomhaíochtaí a chistítear ag buiséad an Aontais. 

Athbhreithniú an Choimisiúin ar an bhfaisnéis arna tuairisciú 

1.52 Tá an Coimisiún tiomanta go hiomlán d’fhaisnéis feidhmíochta ardcháilíochta a chur i láthair

ina thuairisciú. Tugann an gealltanas sin le tuiscint freisin go gceartaíonn an Coimisiún earráidí ar 
bhealach trédhearcach nuair a shainaithnítear iad. 

Iarscríbhinn 1.1 – Na tosaíochtaí beartais cothrománacha a 

chomhtháthú sna measúnuithe tionchair  

Níor mheas an Coimisiún an bhithéagsúlacht mar phríomhthosaíocht chothrománach don Eoraip 
Dhigiteach sa Mheasúnú Tionchair. Sa Mheasúnú Tionchair luaitear ar leathanach 65 an 
fhéidearthacht go bhforbrófaí leis an Eoraip Dhigiteach sineirge le clár LIFE . 

Iarscríbhinn 1.3 – Spriocanna caiteachais arna sainiú do na 

tosaíochtaí beartais cothrománacha 

I gcomhréir le hIarscríbhinn 2.2 de chaibidil 2, níl sprioc chaiteachais don Aeráid ina bunús dlí ag an 
Eoraip Dhigiteach. 
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FREAGRAÍ AN CHOIMISIÚIN AR AN TUARASCÁIL Ó CHÚIRT 

INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA MAIDIR LE FEIDHMÍOCHT BHUISÉAD 

AN AONTAIS – STÁDAS AG DEIREADH 2021  

‘CAIBIDIL 2 – AN CREAT FEIDHMÍOCHTA DO THOSAÍOCHTAÍ 

BEARTAIS COTHROMÁNACHA AN CHOIMISIÚIN’ 

RÉAMHRÁ 
2.3 Sa tuairisciú a dhéanann sé ar an gcur chun feidhme buiséadach, déanann an Coimisiún a

dhícheall chun cothromaíocht a bhaint amach idir cuimsitheacht agus gontacht, ionas go mbeidh an 
tuairisciú féin úsáideach agus áisiúil don léitheoir. Agus cinneadh á dhéanamh aige faoin gcineál 
faisnéise agus faoin leibhéal mionsonraí a chuirtear ar fáil, úsáideann an Coimisiún an comhaontú 
ar thángthas air leis na comhreachtóirí i gcomhaontú idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 maidir le 
smacht buiséadach, comhar in ábhair bhuiséadacha agus bainistíocht fhónta airgeadais (An 
Comhaontú Idirinstitiúideach). Tugann sé sin le tuiscint nach dtuairiscítear gach fearann 
trasghearrtha ar an mbealach céanna.  

Mar sin féin, áirítear in AMPR 2021 faisnéis mhionsonraithe maidir leis an modheolaíocht 
phíolótach nua chun rannchuidiú le comhionannas inscne a rianú. Bunaítear an rannchuidiú le 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) na Náisiún Aontaithe trí thuairisciú a dhéanamh ar 
shamplaí nithiúla léiritheacha.

TOSAÍOCHTAÍ AERÁIDE AGUS BITHÉAGSÚLACHTA A 
CHOMHTHÁTHÚ SA CHREAT FEIDHMÍOCHTA 

Rannchuidiú bhuiséad an Aontais leis an aeráid agus leis an mbithéagsúlacht 

2.9-2.12 A mhéid a bhaineann le tuairisciú ar chaiteachas aeráide, tagraíonn an Coimisiún dá

fhreagraí ar thuarascáil speisialta CIE Uimh. 9/2022 maidir le caiteachas aeráide i mBuiséad 2014-
2020 an Aontais. 

Maidir leis an mbithéagsúlacht, i mí an Mheithimh 2022 d’eisigh an Coimisiún a mhodheolaíocht 
nua rianaithe bithéagsúlachta1 bunaithe ar staidéar cuimsitheach seachtrach2, agus é mar aidhm 
aige rianú iontaofa a áirithiú agus aghaidh a thabhairt ar na heasnaimh arna sainaithint trí 
mheasúnú ex post ar an modheolaíocht rianaithe agus ar na moltaí sonracha a rinneadh roimhe 
seo.[1][2] Ní rianaítear leis an modheolaíocht nua caiteachas a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don 
bhithéagsúlacht, ós rud é go ndírítear le cur chuige CAI 2021-2027 ar an bprionsabal ‘Gan Dochar 
Suntasach a Dhéanamh’ ar fud chistí agus chláir an Aontais. 

1  https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/pdf/Biodiversity_tracking_methodology_for_each_programme_except_CAP.pdf

2 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/793eb6ec-dbd6-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258471562 
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Tuairisciú maidir le rannchuidiú bhuiséad an Aontais leis an aeráid agus leis an 

mbithéagsúlacht 

2.14 Tá an Coimisiún lántiomanta d’fhaisnéis feidhmíochta ardcháilíochta a chur i láthair ina

thuairisciú agus lean sé air ag neartú iontaofacht agus cáilíocht na faisnéise a sholáthraítear. 
Tugann an gealltanas sin le tuiscint freisin go ndéanann an Coimisiún tuairisciú ar earráidí ar 
bhealach trédhearcach nuair a shainaithnítear iad.  

Ní bhaineann an ceartúchán ach le himleabhar II (iarscríbhinní 1 agus 4). Agus na hearráidí sin 
ceartaithe, tá muinín ag an gCoimisiún go dtuairiscítear anois leis an AMPR an fhaisnéis is 
cothroime le dáta agus is cruinne. 

2.15 Tugann an Coimisiún dá aire gur cuireadh rianú aeráide chun feidhme don tréimhse 2014-

2020 agus go raibh sé ina ábhar cheana féin do thuarascáil speisialta CIE Uimh. 09/2022. 
Tagraíonn an Coimisiún freisin dá fhreagraí ar thuarascáil speisialta Uimh. 31/2016.  

Ar mhaithe le comhsheasmhacht, cuireann an Coimisiún an mhodheolaíocht chéanna sin i bhfeidhm 
don idirthréimhse reatha freisin. Cuirfear tús le cur chun feidhme an CBT nua an 1 Eanáir 2023 
agus le cur i bhfeidhm na modheolaíochta rianaithe le haghaidh an chaiteachais aeráide don 
tréimhse 2023-2027 i gcomhréir le forálacha Airteagal 100 de Rialachán (AE) 2021/2115.’ 

2.16 Tagraíonn an Coimisiún dá fhreagraí a rinne sé i dtuarascáil speisialta CIE Uimh. 13/2020.

2.18 De réir Chomhaontú idirinstitiúideach an 16 Nollaig 20203, ceanglaítear ar an gCoimisiún na

réimsí forluiteachaa mheas, agus déanann sé amhlaidh mar ghnáthchleachtas. Mar shampla, 
maidir le gníomhaíocht a shainaithnítear mar ghníomhaíocht a rannchuidíonn chun dul i ngleic leis 
an athrú aeráide, ní eisiann an Coimisiún í ón gcomhthiomsú gníomhaíochtaí a ndéanann sé 
measúnú ar a rannchuidiú (féideartha) leis an mbithéagsúlacht a athbhunú, go díreach toisc go 
measann sé go bhféadfadh sé go mbeadh sineirgí ann a chruthófaí leis an dá sprioc a shaothrú.  

Tá an tuairisciú ar mhéid beacht na réimsí forluiteacha sin (nach n-éilítear leis an gComhaontú 
Idirinstitiúideach) casta go teicniúil agus, bunaithe ar na córais reatha, níl sé indéanta toisc go 
ndéantar na tosaíochtaí cothrománacha éagsúla a rianú ar leibhéil éagsúla gráinneachta, ag brath 
ar shásraí éagsúla agus ar chórais TF éagsúla. 

2.19 Bhreathnaigh an Coimisiún ar na réimsí forluiteacha uile a tharchuir CIE in §2.19, mar a

cheanglaítear leis an gComhaontú Idirinstitiúideach. 

Caiteachas agus úsáid meastachán a rianú chun dul chun cinn a thuairisciú 

2.23-2.24 Mar a mhínítear sna freagraí ar an Tuarascáil Speisialta maidir le Caiteachas Aeráide

in 2014-2020, ós rud é go gcuimsíonn buiséad an Aontais gníomhaíochtaí ar de chineál ilbhliantúil 
iad agus a chuirtear chun feidhme i modhanna thar a bheith éagsúil, tugtar le tuiscint gurb é an 
t-aon bhealach atá ann chun meastachán bliantúil fíor-ama a sholáthar ar rannchuidiú bhuiséad an
Aontais maidir le dul i ngleic leis an athrú aeráide caiteachais atá ag céimeanna éagsúla den
timthriall caiteachais a chomhiomlánú. Is ar an gcúis sin a dhéanann an Coimisiún nuashonrú rialta
ar shonraí ón am atá caite freisin, i bhfianaise aon fhaisnéis nua a chuirtear ar fáil.

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32020Q1222%2801%29 
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2.25 Mar thoradh ar an riosca sainaitheanta go bhfuil an sprioc maidir le caiteachas aeráide

35 % in easnamh le haghaidh 2023-2024, neartaigh eintitis chlársceidealaithe na hinfheistíochtaí 
sa ghníomhú ar son na haeráide faoi fhómhar 2022 i gClár Oibre AS RTD. Is é 35.6 % an 
meastachán ex-ante deiridh (thart ar EUR 170 milliún os cionn na sprice 35 %).  

COMHIONANNAS INSCNE A IONCHORPRÚ SA CHREAT 
FEIDHMÍOCHTA  

Príomhshruthú inscne 

2.31 Tugann an Coimisiún dá aire gur cumhdaíodh bunú CAI 2014-2020 go príomha leis an

iniúchadh dá dtagraítear ag CIE maidir le príomhshruthú inscne i mbuiséad an Aontais (Tuarascáil 
Speisialta Uimh. 10/20214), a foilsíodh i mí na Bealtaine 2021. 

Ranníocaíocht bhuiséad an Aontais le comhionannas inscne a chur chun cinn 

2.35 I gcás CSE+, aithníonn an Coimisiún gur mar thoradh ar earráid chléireachais a tháinig an

téacs a luaitear i mír 2.35 aníos (ar chúiseanna teicniúla, tugadh an tagairt sin isteach de láimh 
faoin tábla agus sa dá chás sin ní dhearnadh é a nuashonrú dá réir). Ba cheart an t-aon tagairt 
amháin faoin tábla a léamh mar ‘Faisnéis chomhdhlúite faoi na gealltanais bhliantúla arna gcur 
chun feidhme (iomlán in aghaidh an scóir de réir cláir in EUR Milliún).’ 

Maidir leis an tagairt ón Ráiteas maidir leis an gClár Fís Eorpach i mír 2.35, is mian leis an 
gCoimisiún a shoiléiriú go dtagraíonn sé don ghá atá le córas tiomnaithe a fhorbairt, rud a 
bhaineann go sonrach leis an gclár Fís Eorpach, chun gníomhaíochtaí agus buiséad an chláir a 
leithdháiltear a thabhairt le fios ionas gur féidir iad a thuairisciú faoi mhodheolaíocht 
nuafhorbartha an Choimisiúin, ar a ndéantar an tuairisciú iomlán faoi roinn 6.4.  

2.36 Na méideanna arna dtuairisciú maidir le comhionannas inscne, baineann siad leis na

gealltanais bhliantúla arna gcur chun feidhme ag gach clár (iomlán in aghaidh an scóir de réir cláir 
in EUR milliúin). Is ionann iomlán na ngealltanas arna dtuairisciú faoin scór/faoi na scóir a gcáilíonn 
clár ina leith agus méid na ngealltanas faoi chur chun feidhme an bhuiséid a vótáladh in 2021. 
Chun críocha na modheolaíochta, ní thuairiscítear na méideanna a ranníoctar le comhionannas 
inscne a chur chun cinn faoi REACT-EU. 

Rinneadh na figiúirí a bhaineann le comhionannas inscne a nuashonrú i gcásanna teoranta chun 
faisnéis níos cothroime le dáta a fuarthas ó na hArd-Stiúrthóireachtaí freagracha a léiriú. 

2.38 Bhí an fhaisnéis maidir leis na méideanna lena rannchuidítear le comhionannas inscne ar fáil

ar bhealach trédhearcach do gach clár aonair. Aithníonn an Coimisiún nár tíolacadh aon fhaisnéis 
chomhdhlúite go fóill i nDréachtbhuiséad 2023 ná sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar 
Fheidhmíocht (AMPR) maidir leis na méideanna lena rannchuidítear le comhionannas inscne (scóir 1 
agus 2). Áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh faisnéis chomhdhlúite ar fáil cheana féin faoi 
dhréachtbhuiséad 2024.  

Maidir leis an liosta agus an scór uasta a shanntar do gach clár, shuigh an Coimisiún go mbaineann 
an difríocht sin leis na nithe seo a leanas: 

4 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_10/SR_Gender_mainstreaming_EN.pdf 
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Scór 1: CSE+ a chur san áireamh maidir le scór 1 (an tsraith faoi bhainistíocht chomhroinnte). Is 
amhlaidh atá toisc gur ar bhonn chreat deartha / feidhmíochta an chláir a shanntar an scór, agus ar 
an mbonn sin amháin, agus ní ar mhéid na ngealltanas do 2021 (i gcás shnáithe CSE+ faoi 
bhainistíocht chomhroinnte, tá an méid sin cothrom le EUR 0 mar gheall ar an easpa 
clársceidealaithe / cur chun feidhme). I bhfianaise ghlacadh déanach Rialachán CSE+ (Meitheamh 
2021) agus i bhfianaise na tosaíochta a thug údaráis na mBallstát d’ionstraimí eile chun dul i ngleic 
le hiarmhairtí ráig COVID-19 (REACT-EU, an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta agus an 
Tionscnamh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas CRII agus CRII+), cuireadh glacadh 
chláir CSE+ faoi bhainistíocht chomhroinnte siar go 2022 agus rinneadh tráinse 2021 den 
leithdháileadh a ath-sceidealú. Dá thoradh sin, ní dhearnadh aon chaiteachas a ghlacadh, a mheas 
nó a chlársceidealú in 2021 faoi shnáithe CSE+ faoi bhainistíocht chomhroinnte. Dá bhrí sin, 
déanfar an tábla ina bhfuil na méideanna sa Ráiteas Cláir a thabhairt cothrom le dáta tar éis 
ghlacadh chláir uile CSE+. 

Scór 0*: Maidir leis an gCiste Eorpach Cosanta, rinneadh athbhreithniú coimeádach ar an marcáil 
chun scór 0 (ó scór 0*) a bhaint amach. Dá bhrí sin, tá 29 gclár lena ngabhann scór 0* do 
Dhréachtbhuiséad 2023. 

2.40 I gcomhiomlánú na méideanna lena ngabhann scóir 0*, 1 agus 2, tagraíonn an Coimisiún go

sonrach do chlár a rannchuidíonn (scór 1 agus/nó 2) nó a d’fhéadfadh rannchuidiú (scór 0*). Tá sé 
seo i gcomhréir leis an sainmhíniú ar na scóir éagsúla. Leis an gcomhiomlánú sin, leagtar béim ar 
an ábharthacht a d’fhéadfadh a bheith ag buiséad an Aontais maidir leis an gcomhionannas inscne 
agus ar an ngá atá ann é a shlógadh tuilleadh sa treo sin, i gcás inar féidir, faoin CAI reatha. 

2.41 Tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún an scór 0* a úsáid chun aird a thabhairt ar

ghníomhaíochtaí a bhfuil sé d’acmhainn acu rannchuidiú leis an gcomhionannas inscne, chun cur 
chun feidhme iarbhír an bhuiséid a stiúradh a mhéid is féidir i dtreo a oiread torthaí iarbhír is féidir 
maidir le feabhas a chur ar chomhionannas inscne. Tá an scór idirmheánach 0* sin beartaithe ag an 
Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE) freisin. Tá sé ráite go han-soiléir ag an 
gCoimisiún nach féidir an scór sin a athrú amach anseo go scór 0, 1 nó 2 ach amháin má tá 
anailís/sonraí tacaíochta le gabháil leis. 

2.42 Tugann gach clár údar cuí do na scóir a shanntar faoin bhforoinn ‘Príomhéachtaí agus

feidhmíocht’, lena n-áirítear forléargas ar ábharthacht an chláir ar bhonn litríocht acadúil agus, i 
gcás inarb infheidhme, ar an gcaoi a bhfuil inscne ina bhunús dlí / chreat feidhmíochta / 
phleananna oibre. Is é an t-aon eisceacht amháin Ráiteas an Chláir don Sásra um Aistriú Cóir agus, 
i bpáirt, an Ráiteas Cláir do EU4Health, ina dtugtar an míniú ar cheann amháin den dá scór. I gcás 
nár sannadh ach scór 0*, d’fhéadfadh sé nach dtabharfadh ráitis chláir míniú ar an scór sin (an 
Ciste Nuálaíochta, mar shampla). Tá sé sin i gcomhréir leis an modheolaíocht, i gcás ina bhfuil gá le 
bonn cirt chun scóir 0, 1 agus 2 a shannadh. 

2.43 An chéad fhleasc - Maidir le ranníocaíochtaí le SDG 5 maidir le comhionannas inscne,

meabhraíonn an Coimisiún gur dócha go bhfuil tionchar ag cláir lena ngabhann scór 0* ar 
chomhionannas inscne, ach gur tionchar é nach bhfuil soiléir go fóill. Ar ndóigh, tráth nach bhfuil a 
gcéim chlársceidealaithe / chur chun feidhme bainte amach ag an gcuid is mó de na cláir, is beag 
ceann de na cláir sin a mbeadh samplaí nithiúla léiritheacha acu dá rannchuidiú le SDG 5, mar a 
iarradh sa Chiorclán Buiséid. 

Féach freisin an freagra ón gCoimisiún ar §2.42. 

Spriocanna caiteachais agus táscairí don chomhionannas inscne 
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2.44 Ní cleachtas forleathan i measc tíortha ECFE é spriocanna caiteachais a leagan síos sa

réimse seo, fiú sna tíortha is forbartha, ós rud é go mbaineann tairbhí agus míbhuntáistí leis na 
spriocanna sin (féach foilseachán ECFE maidir le Buiséadú Inscne i dtíortha ECFE ag 
https://www.oecd.org/gender/Gender-Budgeting-in-OECD-countries.pdf). 

2.46 Cuireadh siar glacadh chláir CSE+ faoi bhainistíocht chomhroinnte go 2022 mar gheall ar

ghlacadh déanach Rialachán CSE+ i mí an Mheithimh 2021 agus mar gheall ar an tosaíocht a thug 
údaráis na mBallstát d’ionstraimí eile chun dul i ngleic le hiarmhairtí ráig COVID-19. Mar thoradh air 
sin, ní raibh tús curtha leis an gcur chun feidhme tráth dréachtaithe Ráiteas Cláir 2022.  

Beidh sonraí atá imdhealaithe ó thaobh inscne de le feiceáil i dtuairisciú an Choimisiúin tar éis 
ghlacadh chláir uile CSE+ agus le linn a gcur chun feidhme. 

FAISNÉIS FAOI DHUL CHUN CINN CHLÁIR AN AONTAIS I 
dTREO NA SPRIOCANNA FORBARTHA INBHUANAITHE 

2.48 Comhlíonann an Coimisiún a ghealltanais faoin gComhaontú Idirinstitiúideach i réimse na

SDGanna trí thuairisciú a dhéanamh go bliantúil i nDoiciméad Oibre I a ghabhann leis an 
Dréachtbhuiséad maidir le ranníocaíocht bhuiséad an Aontais leis na SDGanna. Déantar é sin trí 
fhorléargas a thabhairt ar chomhleanúnachas beartais bhuiséad an Aontais i leith na SDGanna sa 
roinn chothrománach agus trí na SDGanna a rannchuidíonn gach clár leo, lena n-áirítear samplaí 
léiritheacha den ranníocaíocht sin, a sholáthar sa roinn thiomnaithe de na Ráitis Chláir aonair. 

Tuairisciú maidir le rannchuidiú an bhuiséid le SDGanna 

2.51 A mhéid a bhaineann leis na SDGanna i gcoitinne, féach an freagra ón gCoimisiún ar §2.48

I ndáil leis an SDG maidir le gníomhú ar son na haeráide, tá creat tuairiscithe dá chuid féin ag an 
gCoimisiún a mheasann sé a bheith láidir, agus tá sé ar intinn aige infheistíocht a dhéanamh chun 
é a fheabhsú i ndáil leis an tuairisciú ar thionchair, lena n-áirítear i gcomhthéacs na gceanglas 
tuairiscithe ar thug an Coimisiún fúthu maidir le Bannaí Glasa a eisiúint i gcomhthéacs NGEU. 

AN tAISTRIÚ DIGITEACH

2.59 Cumhdaítear sa tuairisciú ar an gClár don Eoraip Dhigiteach faisnéis faoin aistriú digiteach,

ní mar thoradh ar phríomhshruthú ach toisc gur cuid de chuspóirí sonracha an chláir é an tuairisciú 
sin. 

2.60 Féach an freagra ón gCoimisiún ar §1.1 agus 1.48.

CONCLÚIDÍ AGUS MOLTAÍ 

2.62 Leis an gcreat nuashonraithe um Rialáil Níos Fearr, ó 2021 ar aghaidh, tugtar isteach

ceanglas chun anailís inscne a dhéanamh sna measúnuithe tionchair ar an reachtaíocht ábhartha 
uile amach anseo. 
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2.63 Admhaíonn an Coimisiún go bhfuil an mhodheolaíocht rianaithe inscne nua agus nár

cuireadh i bhfeidhm í ach ar bhonn píolótach, roimh an sceideal a comhaontaíodh leis na 
comhreachtóirí sa Chomhaontú Idirinstitiúideach. Dá réir sin, tá deis ann é a fheabhsú, agus tá 
iarrachtaí á ndéanamh chun na críche sin. 

Moladh 1 – Na tosaíochtaí beartais cothrománacha a chomhtháthú 

níos fearr sa chreat feidhmíochta 

a) Glacann an Coimisiún leis an moladh sin.

Tá sé ar intinn ag an gCoimisiún tuarascáil a thabhairt ar thorthaí a chuid treoirthionscadal 
leanúnach maidir le cúrsaí glasa, cúrsaí digiteacha agus poist a luaithe a bheidh an obair 
mhodheolaíoch curtha i gcrích agus déanfaidh sé obair leantach ar na torthaí sin de réir mar is 
iomchuí. 

b) Glacann an Coimisiún go páirteach leis an moladh sin.

Tá an Coimisiún ag obair ar an modheolaíocht a bheachtú agus ar chomhionannas inscne a 
chomhtháthú i gclársceidealú na gclár reatha. Níl an Coimisiún in ann gealltanas a thabhairt maidir 
le hábhar na dtionscnamh reachtach a bheidh ann amach anseo. 

c) Glacann an Coimisiún leis an moladh sin.

2.66 Tá an Coimisiún tiomanta go hiomlán d’fhaisnéis feidhmíochta ardcháilíochta a chur i láthair

ina thuairisciú. Tugann an gealltanas sin le tuiscint freisin go gceartaíonn an Coimisiún earráidí ar 
bhealach trédhearcach nuair a shainaithnítear iad.  

Mar a mhínítear faoi 2.23, déanann an Coimisiún a mheastacháin ar chaiteachas aeráide a 
nuashonrú go rialta i bhfianaise aon fhaisnéis nua a chuirtear ar fáil. Ní féidir meastachán bliantúil 
fíor-ama a dhéanamh toisc go n-éileofaí leis sin chomhiomlánú caiteachas atá ag céimeanna 
éagsúla den timthriall caiteachais. 

Moladh 2 – Tuairisciú ar thosaíochtaí beartais cothrománacha in 

AMPR agus sna ráitis chláir a fheabhsú 

a) Glacann an Coimisiún leis an moladh sin.

b) Glacann an Coimisiún leis an moladh sin.

c) Glacann an Coimisiún leis an moladh sin.
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FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN AR THUARASCÁIL CHÚIRT 

INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA MAIDIR LE FEIDHMÍOCHT BHUISÉAD 

AN AONTAIS – STÁDAS AG DEIREADH 2021  

‘CAIBIDIL 3 - OBAIR LEANTACH MAIDIR LEIS NA MOLTAÍ’ 

BARÚLACHA  

3.8, 3.9 agus Iarscríbhinn 3.1 Tugann an Coimisiún dá aire an méadú suntasach i líon

na moltaí atá le leanúint, ó 149 moladh i leith na bliana 2017 go 255 mholadh in 2018. Ní mór 
féachaint air sin i ndáil leis an méadú ar líon na dTuarascálacha Speisialta ina bhfuil moltaí atá 
dírithe ar an gCoimisiún. Tháinig méadú ar an líon sin ó 20 in 2017 go 33 in 2018). Fágann sé sin 
go bhfuil sé níos dúshlánaí iad a chur chun feidhme agus faireachán a dhéanamh orthu. Go 
sonrach, sna tuarascálacha uile a foilsíodh in 2018, áiríodh i sé Thuarascáil Speisialta 15 mholadh 
(i.e. moltaí agus a bhfomholtaí) nó níos mó (e.g. Tuarascáil Speisialta Uimh. 01/2018 
Comhchúnamh chun Tacú le Tionscadail i Réigiúin na hEorpa (JASPERS), Tuarascáil Speisialta 
Uimh. 03/2018 Iniúchóireacht ar an Nós Imeachta do Mhíchothromaíocht Mhaicreacnamaíoch (MIP) 
agus Tuarascáil Speisialta Uimh. 19/2018 Líonra Iarnróid Ardluais). Bhí meánlíon na moltaí a 
cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin cobhsaí fós, idir 9-10 moladh de réir na tuarascála.   

Tugann an Coimisiún dá aire nár cuireadh 28 moladh a mheas CIE chun feidhme, measann an 
Coimisiún go bhfuil ceithre mholadh curtha chun feidhme ina n-iomláine ó bhí 23 Bealtaine 2022 
ann agus, i dtús báire, nár ghlac sé le 16 mholadh agus gur ghlac sé go páirteach le dhá mholadh, 
ar na cúiseanna a leagtar amach sna freagraí foilsithe a ghabhann leis na tuarascálacha speisialta 
comhfhreagracha.  

Ar an gcaoi chéanna, i gcás 68 moladh a léiríodh mar mholtaí ‘moillithe’, níor glacadh le cúig 
mholadh den mhéid sin. As an gcúig mholadh sin, measann CIE; go bhfuil moladh amháin curtha i 
bhfeidhm ina iomláine, go bhfuil dhá mholadh curtha i bhfeidhm den chuid is mó agus go bhfuil 
dhá mholadh curtha i bhfeidhm ar bhealach áirithe. Ciallaíonn sé sin go ndearna an Coimisiún 
beart, in ainneoin nár glacadh leis an moladh. Anuas air sin, níor glacadh ar dtús ach go páirteach le 
13 mholadh. 

3.13-3.15 Measann an Coimisiún go bhfuil sé ríthábhachtach obair leantach a dhéanamh agus

na moltaí uile ar glacadh leo a chur chun feidhme. Cé go ndúnann an córas faireacháin an bealach 
faireacháin nuair a mheasann an Coimisiún go bhfuil moladh ar leith curtha chun feidhme, tá sé sin 
gan dochar don fhíoras go bhféadfadh an Coimisiún leanúint de ghníomhaíocht a dhéanamh i gcás 
tionscnaimh leanúnacha, tionscnaimh nach mór a dhéanamh ar bhonn leanúnach (e.g. Tuarascáil 
Speisialta 07/2020 Cur Chun Feidhme an Bheartais Comhtháthaithe, moladh 3, Tuarascáil 
Speisialta 04/2017 Buiséad an Aontais a chosaint ó caiteachais neamhrialta, moladh 4, agus 
Tuarascáil Speisialta 02/2017 Caibidlíocht a rinne an Coimisiún maidir le Comhaontuithe 
Comhpháirtíochta agus cláir Chomhtháthaithe 2014-2020, moltaí 2b agus 5). Ní léireofaí 
gníomhaíochtaí den sórt sin i mbunachar an Choimisiúin. Thairis sin, ní féidir a chur as an áireamh 
go measann CIE go bhfuil moltaí curtha chun feidhme go páirteach ach go measann an Coimisiún 
go bhfuil siad curtha chun feidhme ina n-iomláine. 
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3.20 Ní mór féachaint ar leibhéal cur chun feidhme agus ar thráthúlacht na ngníomhaíochtaí

leantacha i gcomhar le glacadh le moltaí CIE. Tá an Coimisiún tiomanta go hiomlán gach moladh ar 
ghlac sé leis a chur chun feidhme laistigh de na tráthchláir a leagadh síos i dtuarascálacha 
speisialta CIE. Ní sé sin infheidhme, áfach, maidir leis na moltaí nár ghlac an Coimisiún leo ar an 
gcéad dul síos, ar na cúiseanna a leagtar amach sna freagraí foilsithe a ghabhann leis an tuarascáil 
speisialta lena mbaineann.

Anuas air sin, i gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh níos mó ama ag teastáil maidir leis na 
gníomhaíochtaí leantacha ná mar a bhíothas ag súil leis ar dtús de dheasca chastacht na mbeart, 
forbairtí reachtacha nó forbairtí a bhaineann le beartas, srianta acmhainní, nó fachtóirí seachtracha 
amhail paindéim COVID-19 agus na gníomhaíochtaí a rinneadh mar fhreagairt ar an ngéarchéim 
seo nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe seo, rud a d’fhág go raibh gá le roinnt mhaith 
gníomhaíochtaí a chur in ord tosaíochta. Cé nach bhfuil moladh curtha chun feidhme ina iomláine 
faoin dáta tosaigh measta, ní chiallaíonn sé sin nach ndearnadh aon ghníomhaíocht faoin dáta sin 
nó nach ndéanfar an moladh a chur chun feidhme ina iomláine ina dhiaidh sin. 

CONCLÚID 

3.22 Tagraíonn an Coimisiún dá fhreagra ar mhír 3.8, agus go háirithe don mhéadú suntasach ar

líon na moltaí a bhfuil obair leantach le déanamh orthu i leith tuarascálacha speisialta a foilsíodh in 
2018, i gcomparáid leis na blianta roimhe sin, rud a fhágann go bhfuil sé níos dúshlánaí iad a chur 
chun feidhme agus faireachán a dhéanamh orthu. 

FREAGRAÍ ÓN gCOIMISIÚN EORPACH AR IARSCRÍBHINN 3.1 

‘STÁDAS MIONSONRAITHE MHOLTAÍ 2018 DE RÉIR 

TUARASCÁLA – AN COIMISIÚN EORPACH’ 

Tuarascáil Speisialta 1/2018: Comhchúnamh chun tacú le Tionscadail i Réigiúin 

na hEorpa (JASPERS) – caithfear spriocdhíriú a dhéanamh amach anseo 

Freagra ar mholadh 4(a), mír 133: Is é is cuspóir do straitéis an Choimisiúin um Chúnamh Teicniúil 
achoimre a thabhairt ar a chuid gníomhaíochtaí uile maidir le Cúnamh Teicniúil, gan díriú go 
sonrach ar fhothú acmhainneachta a chomhordú. Mar sin féin, chun ról JASPERS a shoiléiriú 
tuilleadh i réimse an fhothaithe acmhainneachta teicniúla, tá straitéis aistrithe eolais á dréachtú ag 
JASPERS. Déanfar ailíniú le línte beartais an Choimisiúin i réimse an fhothaithe acmhainneachta 
riaracháin a áirithiú agus áireofar gach sannadh fothaithe acmhainneachta teicniúla i gCláir Oibre 
Tíre Jaspers. Leis sin, beifear in ann riachtanais cúnaimh theicniúil arna sainaithint agus arna 
gcomhaontú a nascadh le cuspóirí beartais an Bheartais Chomhtháthaithe, an Chiste um Aistriú Cóir 
agus na Saoráide um Chónascadh na hEorpa i ngach Ballstát. 

Freagra ar mholadh 5(a), mír 138: Tá JASPERS leabaithe i Mol Comhairleach InvestEU agus tá an 
t-ailíniú lena riachtanais faireacháin fós ar siúl.
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Freagra ar mholadh 5(b), mír 138: Tá doiciméad riachtanas faireacháin agus tuairiscithe á 
dhréachtú ag Jaspers, doiciméad a bhfuil d’aidhm aige, i measc ábhair eile, creat a leagan síos lena 
bhféadfar meastóireacht a dhéanamh amach anseo a bheith cuimsitheach go leordhóthanach. 

Freagra ar mholadh 5(c), mír 138: Déanfar sonraí maidir le buiséad measta gach sannadh de chuid 
Jaspers a bhailiú faoi na heochairtháscairí feidhmíochta ‘Líon, méid, cineál agus dáileadh na 
sannachán comhairleach arna bhfáil agus arna dtacú leo’. Déanfar faireachán freisin ar chostas 
díreach iarbhír na sannachán críochnaithe, bunaithe ar rátaí an Chreat-Chomhaontaithe Airgeadais 
agus Riaracháin (FAFA). Chomh maith le costais faireacháin, déantar faireachán freisin ar dhéine 
úsáide na n-acmhainní daonna chun sonraí a chur ar fáil maidir le meastóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtúlacht agus ar éifeachtacht. 

Freagra ar mholadh 5(d), mír 138: Luaitear an méid seo a leanas sa Chreat-Chomhaontú 
Airgeadais agus Riaracháin idir BEI agus an Coimisiún Eorpach: ‘chun comhar sa todhchaí a 
chomhchuibhiú, a chórasú agus a éascú, agus ar bhonn na taithí a fuarthas go dtí seo, is cosúil go 
bhfuil sé iomchuí agus i gcomhréir le haidhm an tsimplithe go gcomhaontóidh an tAontas agus an 
Banc, i gcomhréir lena róil faoin gConradh, i gcreat-chomhaontú i leith an Rialacháin Airgeadais, na 
prionsabail, na téarmaí caighdeánacha, na coinníollacha caighdeánacha agus na nósanna imeachta 
caighdeánacha faoina n-oibreoidh an tAontas agus an Banc i gcomhar le chéile in ullmhú, bunú, cur 
chun feidhme agus bainistiú Ionstraimí Airgeadais, arna riar ag an mBanc, lena ndéanann an 
tAontas ranníocaíocht airgeadais ó bhuiséad an Aontais agus/nó ón gCiste Eorpach Forbraíochta’. Sa 
chomhthéacs sin, áirítear i Sceideal VIII de FAFA rátaí caighdeánacha maidir le foireann, rátaí a 
chuir an Coimisiún i bhfeidhm chomh maith le gach airteagal ábhartha eile de chuid FAFA. Léirítear 
an méid seo a leanas freisin i Sceideal VIII FAFA: ‘déanfar na rátaí dá dtagraítear i bPointí 1 agus 2 
a chur i bhfeidhm maidir le Comhaontuithe Cur Chun Feidhme gan tuilleadh rialuithe ex post a 
bhaineann leis na bunchostais iarbhír nó le sainiú agus modh tomhais an ama foirne.’ 

Tuarascáil Speisialta 3/2018: Iniúchadh ar an Nós Imeachta um 

Míchothromaíochtaí Maicreacnamaíocha (MIP) 

Freagra ar mholadh 1(i), mír 101: D’fhéach an Coimisiún leis an moladh sin a chur chun feidhme 
cheana féin i mí na Bealtaine 2022 trí Phacáiste an Earraigh. Foilsíodh an pacáiste an 23 Bealtaine 
2022 agus rinne an Coimisiún athruithe lenar cuireadh ar a chumas dó an moladh a chur chun 
feidhme trí mholtaí tírshonracha is ábhartha don nós imeachta um míchothromaíochtaí 
maicreacnamaíocha a oibríonn laistigh den chreat ama caighdeánach maidir leis an tacar leathan 
moltaí tír-shonracha. Cé go measfar cur chun feidhme an mholta seo mar chuid lárnach den 
athbhreithniú ar rialachas eacnamaíoch, tá an Coimisiún den tuairim go bhfuil an moladh sin curtha 
chun feidhme ina iomláine cheana féin. 

Freagra ar mholadh 1(b), mír 101: D’fhéach an Coimisiún leis an moladh sin a chur chun feidhme 
cheana féin i mí na Bealtaine 2022 trí Phacáiste an Earraigh. Foilsíodh an pacáiste an 23 Bealtaine 
2022 agus rinne an Coimisiún athruithe lenar cuireadh ar a chumas dó an moladh a chur chun 
feidhme, in aithrisí dhoiciméad dlíthiúil an mholta tírshonraí, trí réasúnaíocht na moltaí tír-
shonracha a bhaineann leis an nós imeachta um míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a mhíniú 
ar bhealach níos fearr agus trína chur i dtábhacht gur cheart cur chun feidhme na bpleananna 
téarnaimh agus athléimneachta a bheith ina spreagadh maidir le fás OTI, rud a rannchuideoidh per 
se le haghaidh a thabhairt ar mhíchothromaíochtaí ina dhiaidh sin. Cé go measfar cur chun feidhme 
an mholta seo mar chuid lárnach den athbhreithniú ar rialachas eacnamaíoch, tá an Coimisiún den 
tuairim go bhfuil an moladh sin curtha chun feidhme ina iomláine cheana féin. 

Freagra ar mholadh 1(b), mír 101: D’fhéach an Coimisiún leis an moladh sin a chur chun feidhme 
cheana féin i mí na Bealtaine 2022 trí Phacáiste an Earraigh. Foilsíodh an pacáiste an 23 Bealtaine 
2022 agus rinne an Coimisiún athruithe lenar cuireadh ar a chumas dó an moladh a chur chun 
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feidhme, sna Grinn-Athbhreithnithe (IDRanna), trí níos mó airde á tabhairt ar anailís ar fhreagairt 
beartais agus ar na bearnaí beartais atá fós ann chun aghaidh a thabhairt ar mhíchothromaíochtaí, 
agus an méid sin a nascadh le héabhlóid na míchothromaíochtaí. Cuirtear isteach ar mheasúnuithe 
ex-ante nó ex post iomlána a dhéanamh ar na moltaí tírshonracha de dheasca na gcúiseanna a 
liostaítear sa fhreagra ón gCoimisiún atá san áireamh sa tuarascáil bhunaidh ó CIE. Cé go measfar 
cur chun feidhme an mholta seo mar chuid lárnach den athbhreithniú ar rialachas eacnamaíoch, tá 
an Coimisiún den tuairim go bhfuil an moladh sin curtha chun feidhme ina iomláine cheana féin. 

Freagra ar mholadh 1(b), mír 101: D’fhéach an Coimisiún leis an moladh sin a chur chun feidhme 
cheana féin i mí na Bealtaine 2022 trí Phacáiste an Earraigh. Foilsíodh an pacáiste an 23 Bealtaine 
2022 agus rinne an Coimisiún athruithe lenar cuireadh ar a chumas dó an moladh a chur chun 
feidhme trí mholtaí tírshonracha is ábhartha don nós imeachta um míchothromaíochtaí 
maicreacnamaíocha a oibríonn laistigh den chreat ama caighdeánach maidir leis an tacar leathan 
moltaí tír-shonracha. Cé go measfar cur chun feidhme an mholta seo mar chuid lárnach den 
athbhreithniú ar rialachas eacnamaíoch, tá an Coimisiún den tuairim go bhfuil an moladh sin curtha 
chun feidhme ina iomláine cheana féin. 

Freagra ar mholadh 2(i), mír 104: Mar a luaitear sa fhreagra ón gCoimisiún ar an tuarascáil 
iniúchtóireachta (mír 97), ba cheart an t-athbhreithniú ar an nós imeachta um míchothromaíochtaí 
maicreacnamaíocha a chur san áireamh sna hathbhreithnithe ar chur chun feidhme an nós 
imeachta um míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha (seachas moltaí 3.ii, 4, 5 agus 6). Cuireadh 
moill ar an athbhreithniú leantach ar an sé-phaca i bhfianaise ghéarchéim COVID-19 i 
gcomhthéacs an gá a bhí ann díriú ar dhúshláin láithreacha na géarchéime, agus ar an gcaoi sin bhí 
gá le síneadh a chur le dáta críochnaithe na moltaí éagsúla. D’fhéach an Coimisiún leis an moladh 
sin a chur chun feidhme i mí na Bealtaine 2022 trí Phacáiste an Earraigh. Foilsíodh an pacáiste an 
23 Bealtaine 2022 agus rinne an Coimisiún athruithe lenar cuireadh ar a chumas dó an moladh a 
chur chun feidhme trína áirithiú go léirítear go soiléir sa mheasúnú grinn-athbhreithnithe déine na 
míchothromaíochtaí.  

Freagra ar mholadh 2(b), mír 104: Tá cur chun feidhme an Nós Imeachta um Míchothromaíochtaí 
Iomarcacha ina ghné lárnach den athbhreithniú leanúnach ar an gcreat rialachais eacnamaíoch ach 
tá an t-am chun an t-athbhreithniú a thabhairt chun críche fós éiginnte. Dá bhrí sin, ní mór an dáta 
a bhfuiltear ag súil leis go gcuirfear an moladh i gcrích a shíneadh go dtí Iúil 2023 chun an méid 
sin a chur san áireamh. 

Tuarascáil Speisialta 4/2018: Cúnamh ón Aontas do Maenmar/Burma 

Freagra ar mholadh 1 (an 3ú fleasc), mír 71: Déantar tosaíocht a thabhairt do riachtanais, i 
gcomhréir le riachtanais éagsúla idir réigiúin agus stáit agus i gcomhar le deontóirí eile agus lena 
dtacaíocht ar an leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal an stáit, agus déantar athbhreithniú air go 
rialta ar feadh cur chun feidhme. I bhfianaise na riachtanas atá ag teacht chun cinn agus na 
dtacaíochtaí éagsúla ó dheontóirí, ní féidir i gcónaí idirghabhálacha tosaíochta a chinneadh go 
hiomlán sula gcuirfear tús le cur chun feidhme an chláir, agus ina ionad sin tá an próiseas maidir le 
tosaíocht a thabhairt do réigiúin/stáit agus do ghéarchéimeanna fada curtha leis an Sásra 
Náisiúnta Atreorúcháin (NRM). Is próiseas leanúnach é an comhordúchán le deontóirí agus le 
comhpháirtithe eile ar feadh chur chun feidhme an chláir. Is é is aidhm don chur chuige sin NRM 
solúbtha a chaomhnú atá in ann freagairtí a thabhairt ar ghéarchéimeanna agus ar riachtanais 
mhuintir Mhaenmar atá ag teacht chun cinn go tráthúil, lena n-áirítear trí mheasúnuithe agus trí 
chleachtaí raon feidhme. Mar chomhalta gníomhach den Ghrúpa Comhpháirtíochta um Chomhar, an 
comhlacht comhordúcháin faoi stiúir na Náisiún Aontaithe atá i measc na bpríomhdheontóirí agus 
na bpríomh-chomhpháirtithe forbartha, áirithíonn an Coimisiún go ndéantar comhordúchán cúnamh 
ón Aontas do Mhaenmar agus dá mhuintir agus go ndéantar tosaíocht de. 
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Tuarascáil Speisialta 6/2018: Saorghluaiseacht Oibrithe – áirithítear an tsaoire 

bhunúsach ach chuideodh spriocdhíriú níos fearr de chistí an Aontais le 

soghluaisteacht oibrithe 

Freagra ar mholadh 2, mír 67: Leanfaidh an Coimisiún de bheith ag obair i ndlúthchomhar leis an 
Údarás Eorpach Saothair, le saineolaithe agus le páirtithe leasmhara ar an leibhéal náisiúnta chun 
sonraí ábhartha a bhailiú maidir le réimsí ina bhféadfadh idirdhealú a bheith ann in aghaidh 
oibrithe taistil. Déantar bailiú sonraí ábhartha a áirithiú freisin trí thuarascálacha SOLVIT, trí 
ghearáin CHAP agus trí na tuarascálacha ó Bhallstáit éagsúla arna ndréachtú ag Líonra na 
saineolaithe dlí (MoveS). Tá dlúthfhaireachán á dhéanamh ag an gCoimisiún ar na réimsí sin agus 
tríd an gCoiste Comhairleach um Shaorghluaiseacht Oibrithe. 

Tuarascáil Speisialta 10/2018: Scéim na hÍocaíochta Bunúsaí d’Fheirmeoirí – ar 

an mbóthar ceart ó thaobh oibríochta de, ach tionchar teoranta aici ar shimpliú, 

spriocdhíriú agus cóineasú na leibhéal cabhrach 

Freagra ar mholadh 3, mír 85: Measann an Coimisiún go bhfuil an moladh curtha chun feidhme ina 
iomláine agus go tráthúil i gcás na coda de ar ghlac an Coimisiún leis. 

Is iad na Ballstáit a chuireann measúnú riachtanas (lena n-áirítear i dtreo chuspóir sonrach CBT 
maidir le hioncam cothrom) agus a straitéis idirghabhála i láthair ina bPleananna Straitéiseacha 
CBT, mar a chinn comhreachtóirí. Leagtar síos iontu freisin spriocanna maidir le hathdháileadh na 
tacaíochta d’fheirmeoirí beaga agus do limistéir atá i ngátar. Déanfar measúnú ar fheidhmíocht 
CBT maidir leis an tacaíocht a thugtar d’fheirmeoirí is mó atá i ngátar a mhéadú agus 
meastóireacht á déanamh ar an mbeartas, lena bhféachfar, i measc nithe eile, ar fhorbairtí in 
ioncam feirmeoirí agus ar dháileadh tacaíochta i gcomparáid leis an staid a bhí ann roimh an 
athchóiriú. 

A mhéid a bhaineann le Pleananna Straitéiseacha CBT na mBallstát, an 18 Nollaig 2020 chuir an 
Coimisiún moltaí ar fáil do gach Ballstát bunaithe ar anailís ar a n-earnáil talmhaíochta agus a 
limistéir thuaithe. Tá na moltaí sin nasctha le naoi gcuspóir shonracha CBT a bhaineann le dúshláin 
chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíocha agus le cuspóir trasearnálach maidir le heolas agus 
nuálaíocht. 

Thairis sin, an 31 Márta 2022, chuir an Coimisiún tús le litreacha breathnóireachta a sheoladh a 
bhaineann le dréachtphleananna straitéiseacha CBT a chuir tíortha an Aontais isteach. Seoladh na 
litreacha sin chuig gach Ballstát agus scrúdaítear iontu an chaoi a ndéanann tíortha an Aontais a 
riachtanais a shainaithint, an fhianaise bhunúsach a d’úsáid siad, na hidirghabhálacha atá 
beartaithe acu a chur chun feidhme agus na spriocanna atá leagtha síos acu.  

Sna litreacha tugtar aghaidh ar shaincheisteanna a bhaineann le Plean ina iomláine – fócas 
straitéiseach an Phlean, rannchuidiú le cuspóirí ginearálta CBT, agus áirítear iontu barúlacha 
mionsonraithe i gcomhréir le 10 gcuspóir shonracha CBT, na hionstraimí agus na gnéithe eile den 
Phlean atá beartaithe a dteastaíonn míniú breise ina leith, comhlánú nó coigeartuithe a dhéanamh 
orthu sula bhféadfaidh an Coimisiún iad a fhormheas. 

Tá na freagraí á meas ag an gCoimisiún faoi láthair agus tá dianphlé á dhéanamh aige leis na 
Ballstáit. Rinneadh na chéad Phleananna Straitéiseacha CBT a fhormheas i mí Lúnasa 2022. Leis 
an gcreat dlíthiúil a ghlac an Chomhairle agus an Pharlaimint, fágtar solúbthacht do na Ballstáit 
chun aghaidh a thabhairt ar a riachtanais athdháilte. Leis na pleananna CBT atá formheasta, 
féachtar, den chuid is mó, feabhas teoranta ach fíorfheabhas i gcomparáid leis an staid atá ann 
faoi láthair. Tá an feabhas sin mar thoradh ar éifeacht chomhcheangailte atá ag ionstraimí agus 
sásraí éagsúla: an íocaíocht athdháilte, an sásra laghdaithe, uasteorannú a chur i bhfeidhm, 
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cóineasú na dteidlíochtaí íocaíochta agus uaireanta an tacaíocht chúpláilte agus na 
héiciscéimeanna. 

Naisc tacaíochta: 

Moltaí maidir le pleananna straitéiseacha CBT 

(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans_en#recommendations) 

Forbhreathnú ar phleananna straitéiseacha CBT – Barúlacha an Choimisiúin 

(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Litreacha breathnóireachta maidir le Pleananna Straitéiseacha CBT 

 (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-
plans/observation-letters_en). 

Tuarascáil Speisialta 13/2018: Dul i ngleic leis an radacú as a n-eascraíonn 

sceimhlitheoireacht: thug an Coimisiún aghaidh ar riachtanais na mBallstát, ach 

bhí roinnt easnamh sa chomhordú agus sa mheastóireacht 

Freagra ar mholadh 3(a), mír 42: Measann an Coimisiún go bhfuil an moladh curtha i bhfeidhm ina 
iomláine. D’iarr CIE ar an gCoimisiún an comhairliúchán agus an taighde is gá a dhéanamh chun 
cuspóirí agus táscairí a shainaithint chun meastóireacht a dhéanamh ar a rath agus ar a luach ar 
airgead maidir lena spriocanna beartais a bhaint amach chun cabhrú leis na Ballstáit aghaidh a 
thabhairt ar an radacú. Sheol an Coimisiún an staidéar sonrach sin agus shainaithin sé cuspóirí, 
táscairí agus uirlisí chun rath agus luach ar airgead a thomhas maidir lena spriocanna beartais a 
bhaint amach, ós rud é gurb é sin a bhí mar bhonn leis an moladh. Agus an amlíne á cur san 
áireamh, thuig an Coimisiún gur próiseas a bhí sa mholadh as a d’eascair measúnú cuimsitheach 
maidir leis an mbeartas radaithe a chosc. Dá bhrí sin, measann an Coimisiún gur chomhlíon sé an 
moladh sin ós rud é gur chuir sé a chuspóirí gearrthéarmacha agus meántéarmacha chun feidhme 
ina n-iomláine. Maidir leis an bpeirspictíocht fhadtéarmach, tá an Coimisiún i mbun táscairí a 
chomhtháthú sna chéad tuarascálacha bliantúla eile ar dhul chun cinn. 

Freagra ar mholadh 3 (d), mír 42: Ní aontaíonn an Coimisiún le measúnú CIE nach bhfuil an moladh 
curtha chun feidhme ach ar bhealaí áirithe Tá éifeachtacht ghníomhaíochtaí an aontais a háirithiú 
ag an gCoimisiún, ar gníomhaíochtaí iad arna maoiniú i réimse an radacaithe agus na bhfeachtas 
frith-insinte trí mheastóireacht dhian ar loighic idirghabhálach na dtograí (lena n-áirítear cuspóirí 
ginearálta agus sonracha, modheolaíocht, táscairí (bonnlíne, sprioc agus an foinse agus modh 
fíoraithe)) in aghaidh na dtorthaí inmhianaithe a shainítear sa ghlao. Thairis sin, ceanglaíodh leis ‘go 
ndéanfaí foráil leis na tograí maidir le meastóireacht chainníochtúil agus cháilíochtúil ar raon 
feidhme agus ar thionchar na ngníomhaíochtaí atá beartaithe, lena ngabhfaidh sraith ceachtanna a 
foghlaimíodh agus dea-chleachtais le haghaidh gníomhaíochtaí comhchosúla amach anseo’. 

Is cosúil go dtéann an ráiteas ó CIE ina dtagraítear d’úsáid táscairí éifeachtachta réamhshainithe 
thar spiorad an mholta tosaigh. I gcomhréir le bunús dlí Chistí HOME, is é cuspóir sonrach 
ghníomhaíochtaí an Aontais ‘cur chun feidhme bheartais an Chiste a chomhlánú ar an leibhéal 
náisiúnta trí chláir na mBallstát (...) chun críocha straitéiseacha foriomlána (...) i ndáil le hanailís 
beartais agus le nuálaíocht, le foghlaim fhrithpháirteach thrasnáisiúnta agus le comhpháirtíochtaí 
agus le tionscnaimh nua agus gníomhaíochtaí a thástáil ar fud an Aontais’. I gcomhthéacs na 
nuálaíochta sin agus tionscnaimh nua a thástáil, bheadh socrú táscairí éifeachtachta 
réamhshainithe fritorthúil, ós rud é go gcuirfeadh sé srian leis an úrnuacht, leis an gclisteacht agus 
leis an gcur chuige nua-aimseartha a iarradh ó na hiarratasóirí ionchasacha sa réimse idirghabhála.  
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Tá an Coimisiún fós den tuairim nach dtugann easpa táscairí éifeachtachta le tuiscint nach féidir an 
éifeachtacht a mheasúnú. I gcodarsnacht leis sin, trí mheastóireacht ar na tograí, sula ndéantar an 
cinneadh cistiúcháin, déanann an Coimisiún measúnú ar an loighic idirghabhála iomlán agus ar an 
gcaoi a bhfreagraíonn tuairisc na ngníomhaíochtaí atá beartaithe le cuspóir na nglaonna, agus, dá 
bhrí sin, a n-éifeachtacht ionchasach a áirithiú. Maidir leis an gcur chun feidhme, agus an fhaisnéis 
ábhartha uile á cur le chéile, ní fhéadfaidh ach an mheastóireacht conclúidí a thabhairt maidir leis 
an dul chun cinn atá déanta ag an tionscadal agus maidir leis na fachtóirí éagsúla nach bhfuil 
léirithe i dtáscairí, a raibh tionchar acu ar dhul chun cinn den sórt sin.  Iarrtar tuarascálacha 
meastóireachta den sórt sin ó na hiarratasóirí agus seachadtar iad go sainordaitheach ag deireadh 
an tionscadail, go sainráite chun éifeachtacht na gníomhaíochta arna cur chun feidhme a thomhas. 
Mura mbaintear sin amach, is féidir leis an gCoimisiún an deontas a laghdú le linn na híocaíochta 
deiridh, agus buiséad an Aontais á chosaint dá réir sin. 

Tuarascáil Speisialta 16/2018: Athbhreithniú ex-post ar reachtaíocht an Aontais: 

córas seanbhunaithe, ach córas neamhiomlán 

Freagra ar mholadh 1(a), mír 87: Maidir leis an vademecum idirinstitiúideach a cheanglaítear sa 
mholadh, ghlac an Coimisiún leis an moladh a mhéid a bhaineann leis an gCoimisiún féin. Ní féidir 
leis an gCoimisiún beart a dhéanamh maidir le cúrsaí a bhraitheann ar shainchumais na nInstitiúidí 
eile. Go sonrach, maidir le moladh 1a, chuir an Coimisiún an moladh chun feidhme a mhéid a 
d’fhéadfadh sé. Ar thaobh an Choimisiúin, rinne sé gach iarracht chun an moladh a chomhlíonadh, 
trí athbhreithniú a dhéanamh ar an Uirlis #44 i gcur chuige cothrománach CAI maidir le clásail 
mheastóireachta agus faireacháin, agus go háirithe trí iarraidh ar na comhreachtóirí i 
dTeachtaireacht uaidh in 2021 dar teideal ‘Oibriú as lámh a chéile chun dlíthe níos fearr a 
dhéanamh’ comhoibriú chun sainmhínithe comhchoiteanna a fhorbairt agus chun dea-chleachtas a 
shainaithint trí idirphlé rialta i gcomhthéacs an Chomhaontaithe Idirinstitiúidigh maidir le 
Reachtóireacht níos fearr. Braitheann an chuid eile ar na hinstitiúidí eile agus tá sé nasctha leis an 
idirphlé polaitiúil. 

Freagra ar mholadh 1(b), mír 87: Faoi Airteagal 295 CFAE, níl aon oibleagáid ann go mbeadh 
comhaontú idirinstitiúideach ceangailteach ó thaobh an dlí de. Chinn na trí Institiúid go 
comhpháirteach in 2016 an Comhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr a 
dhéanamh neamhcheangailteach ó thaobh an dlí de. Tá roinnt ábhar imní dlíthiúil agus 
institiúideach ann a raibh gach institiúid ag iarraidh iad a sheachaint agus an comhaontú á 
chaibidliú acu agus tá na hábhair imní sin fós bailí.4 Níl aon phlean ann an Comhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht Níos Fearr atá ann faoi láthair a athbhreithniú. 

Freagra ar mholadh 2(b), mír 92: Cuireann an Coimisiún i dtábhacht gur ghlac sé go páirteach leis 
an moladh sin. Bhreathnaigh an Coimisiún ar an ngné a bhaineann le síneadh a chur le sainordú an 
Bhoird um Ghrinnscrúdú Rialála a leathnú chuig athbhreithnithe ex post seachas meastóireachtaí 
mar obair leantach ar mheasúnú 2019 maidir le rialáil níos fearr agus nuair a bhí athbhreithniú á 
dhéanamh aige ar shainordú an Bhoird um Ghrinnscrúdú Rialála in 2020. Mheas an Coimisiún nach 
raibh sé comhréireach nó éifeachtúil síneadh a chur leis an sainordú chuig athbhreithnithe seachas 
athbhreithnithe ex post, agus áiríodh air sin síneadh 2020 ar shainordú an Bhoird um Ghrinnscrúdú 
Rialála a chur san áireamh maidir leis an bprionsabal ‘ceann amháin isteach, ceann amháin amach’ 
agus comhtháthú fadbhreathnaitheachta straitéisí maidir le rialáil níos fearr agus for-rochtain 
mhéadaithe. 
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Tuarascáil Speisialta 17/2018: Chuaigh gníomhaíochtaí an Choimisiúin agus na 

mBallstát sna blianta deireanacha de chláir 2007-2013 i ngleic le hionsú íseal 

ach ní raibh dóthain béime acu ar thorthaí  

Freagra ar mholadh 4, mír 90: I dtuarascáil CIE 17/2018, moladh don Choimisiún níos mó béime a 
chur ar thorthaí agus, ag an am céanna, tacaíocht spriocdhírithe a thabhairt do na Ballstáit chun 
dlús a chur le cur chun feidhme chlárthréimhse 2014-2020. Tá tionscnaimh déanta ag an 
gCoimisiún chun an moladh sin a chur chun feidhme agus measann sé go bhfuil an moladh curtha 
chun feidhme ina iomláine e.g. trí iliomad uirlisí tacaíochta teicniúla spriocdhírithe agus seirbhísí 
comhairleacha chun feabhas a chur ar chumas na mBallstát na Cistí a chur chun feidhme agus trí 
dhlúthfhaireachán a dhéanamh ar na cláir atá i mbaol moilleanna, cláir a liostaíodh inár bhfreagraí 
roimhe seo. Bíonn an Coimisiún i dteagmháil laethúil freisin leis na hÚdaráis Bhainistíochta chun a 
áirithiú go bhfuil cláir 2014-2020 á gcur chun feidhme go réidh. Déanann an Coimisiún an bharúil a 
chur sé in iúl roimhe seo a athdhearbhú, is é sin nach bhfuil aon nasc dian idir an moladh lena 
mbaineann leis an tuarascáil speisialta 24/21 dá dtagraítear sna laigí atá fós ann maidir leis an 
moladh leis. 

Tuarascáil Speisialta 18/2018: An mbaintear amach príomhchuspóir ghéag 

choisctheach an Chomhshocraithe Cobhsaíochta agus Fáis? 

Freagra ar mholadh 1(c), mír 137: Tá an Coimisiún den bharúil go bhfuil na gnéithe sin de Mholadh 
1(c) ar ghlac sé leo curtha chun feidhme ina n-iomláine aige. Ghlac an Coimisiún go páirteach le 
Moladh 1(c) a mhéid a iarradh air athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht na maitríse, ós rud é 
go raibh athbhreithniú níos leithne á dhéanamh aige, an tráth céanna, ar na socruithe solúbthachta 
a cheanglaítear faoin Seasamh Comhaontaithe leis na Ballstáit. Dúirt an Coimisiún nach 
bhféadfadh sé réamhbhreith a dhéanamh ar thoradh an phróisis sin. Rinne an Coimisiún scrúdú ar 
pharaiméadair na maitríse mar chuid dá athbhreithniú níos leithne ar sholúbthacht faoin 
gComhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis (CCF), athbhreithniú a foilsíodh i mí na Bealtaine 2018. Ní 
dhearna an Coimisiún measúnú mionsonraithe ar na trí bhreithniú mhionsonraithe a chuir CIE i 
dtábhacht. Tá na moltaí sin nasctha le Moladh 1(a) agus 1(b), moltaí ar dhiúltaigh an Coimisiún 
dóibh. Dá bhrí sin, ní dhéanfaidh an Coimisiún iarracht aghaidh a thabhairt ar na moltaí sin. 

Freagra ar mholadh 3, mír 142: Tá an Coimisiún den bharúil go bhfuil na gnéithe sin de Mholadh 3 
ar ghlac sé leo curtha chun feidhme ina n-iomláine aige. Ghlac an Coimisiún go páirteach le Moladh 
3 agus dúirt sé go bhféadfadh sé breathnú arís ar an tsaincheist sin agus tacaíocht a thabhairt do 
na tograí sin i measc na mBallstát. Luaigh sé freisin nach bhféadfadh an Coimisiún gealltanas a 
thabhairt ag an gcéim sin go gcuirfeadh sé nóta faoi bhráid an Choiste Eacnamaíoch agus 
Airgeadais. I bhfreagra níos déanaí ar CIE, dúirt an Coimisiún gur ‘chinn sé an tsaincheist sin a 
scrúdú tuilleadh ina Athbhreithniú ar Rialachas Eacnamaíoch’. Sna pléití a rinneadh sa Choiste 
Eacnamaíoch agus Airgeadais, léirigh na Ballstáit gur mhaith leo go mbeadh aon athrú a dhéanfar 
amach anseo ar na rialacha fioscacha mar chuid de phacáiste foriomlán. Mar gheall air sin, ní 
thacódh siad ag an tráth seo le hathruithe spriocdhírithe ar na rialacha fioscacha, amhail an t-athrú 
a cuireadh i dtábhacht i Moladh 3. Chuige sin, níor chuir an Coimisiún nóta faoi bhráid CEA maidir 
leis an tsaincheist sin. Meabhraíonn an Coimisiún freisin nár gheall sé, in aon chás, nóta den sórt 
sin a chur isteach nuair a ghlac sé go páirteach le Moladh 3. Ní féidir leis an gCoimisiún 
réamhbhreith a dhéanamh ar thoradh na díospóireachta poiblí maidir leis an athbhreithniú ar 
rialachas eacnamaíoch. Soláthróidh an Coimisiún treoshuímh maidir le hathruithe a d’fhéadfaí a 
dhéanamh ar an gcreat rialachais eacnamaíoch tar éis bhriseadh shamhradh 2022 agus tamall 
maith in am do 2023. 
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Tuarascáil Speisialta 19/2018: Líonra iarnróid ardluais Eorpach: is é an fhírinne 

nach bhfuil ann ach líonra bearnach neamhéifeachtach 

Freagra ar mholadh 2 (an 2ú fleasc), mír 106: Ní dheachaigh an sprioc-am maidir le cur chun 
feidhme an mholta sin in éag. Mar sin féin, tá an ghníomhaíocht a mholtar nasctha leis an 
athbhreithniú leanúnach ar Rialachán TEN-T (táthar ag súil leis go nglacfar an téacs faoi lár-2024). 

Freagra ar mholadh 4 (an 4ú fleasc), mír 106: Cuireadh moill ar an athbhreithniú ar an Rialachán 
agus tá téacs leasaithe á ullmhú ag an gCoimisiún i bhfianaise é a ghlacadh faoi mhí Iúil 2023. 

Tuarascáil Speisialta 25/2018: An Treoir maidir le Tuilte: dul chun cinn déanta 

maidir le measúnú ar rioscaí, ach gá le feabhas a chur ar phleanáil agus cur chun 

feidhme 

Freagra ar mholadh 1, mír 102: Ó bhí an 1 Meitheamh 2022 ann, bhí a n-oibleagáid tuairiscithe 
faoi Airteagal 15 den Treoir maidir le Tuilte curtha i gcrích ag 8 mBallstát (AT, CZ, DE, FI, IE, LV, NL, 
SE). 

Freagra coiteann ón gCoimisiún ar mholtaí 2(a) agus 2(b), mír 103: Go deimhin, ceanglaítear ar na 
Ballstáit a dara Plean Bainistíochta Riosca i gcás Tuilte (agus a tríú Plean Bainistíochta Abhantraí) a 
fhoilsiú faoi mhí na Nollag 2021 agus iad a thuairisciú leis an gCoimisiún Eorpach faoi mhí an 
Mhárta 2022. Ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na pleananna sin agus 
scríobhfaidh sé tuarascáil ina mbeidh torthaí agus moltaí, rud lena bhfuil am ag teastáil is léir, agus 
leithead agus castacht theicniúil na bunanailíse á gcur san áireamh. Cé gurb é mí na Nollag 2024 
an spriocdháta dlíthiúil don tuarascáil ón gCoimisiún, tá bearta á ndéanamh ag seirbhísí an 
Choimisiúin chun seachadadh níos luaithe a bhaint amach in 2024 (ag brath freisin ar thráthúlacht 
tuairiscithe na mBallstát). 

Freagra ar mholadh 3, mír 106: Cuireann an Coimisiún i dtábhacht nár glacadh leis an moladh sin. 

Freagra ar mholadh 6A, mír 112: Tá tús curtha ag an gCoimisiún le nuashonrú a dhéanamh ar an 
Treoirdhoiciméad maidir le Comhstraitéis Cur Chun Feidhme Uimh. 24 ‘Plean bainistíochta 
abhantraí in aeráid atá ag athrú’. Measann sé go dtabharfar an ghníomhaíocht sin chun críche ag 
deireadh-2023 nó go luath in 2024. 

Freagra ar mholadh 6B(a), mír 112: Mar an gcéanna le freagraí 2(a) agus 6(a). 

Freagra Coiteann ón gCoimisiún ar mholtaí 6B(b) agus 6B(c), mír 112: Measann an Coimisiún go 
bhfuil an moladh sin curtha chun feidhme go páirteach, bunaithe ar an méid seo a leanas: 
D’fhoilsigh an Coimisiún a mheasúnú ar dhul chun cinn na mBallstát maidir le bainistíocht riosca i 
gcás tuilte i mí Feabhra 2019. Áirítear sa tuarascáil ranna atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar an 
athrú aeráide sna pleananna bainistíochta riosca i gcás tuilte agus ranna maidir le bearta 
oiriúnúcháin (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=SWD:2019:31:FIN&qid=1551205988853&from=EN). D’ullmhaigh an 
Coimisiún páipéar plé (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-
9964bbe8312d/library/419cedb7-961b-485e-8c10-608e422258a1/details) agus rinne sé suirbhé i 
measc na mBallstát chun bearnaí a shainaithint in eolas na mBallstát maidir le tionchair ón athrú 
aeráide.  

Foilsíodh an chéad leagan de thuarascáil an tsuirbhé (https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-
bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/7073b7ab-1178-455d-abc3-7c1c5624a633/details). 
Déanfar leagan nuashonraithe a fhoilsiú faoi mhí Dheireadh Fómhair 2022. Tionóladh ceardlann 
maidir leis an athrú aeráide agus maidir le bainistíocht riosca i gcás tuilte i mí Dheireadh Fómhair 
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2021. Tionóladh ceardlann ar thuilte báistiúla i mí na Bealtaine 2022. Cuirfidh an Dlí Aeráide 
(2021) agus an Straitéis maidir le hOiriúnú don Athrú Aeráide (2021) leis an spreagadh. 

Ní mór do na Ballstáit an dara plean bainistíochta riosca i gcás tuilte a ullmhú faoi dheireadh 2021 
agus iad a sheoladh chuig an gCoimisiún faoi dheireadh mhí an Mhárta 2022 (Airteagail 14 agus 
15 den Treoir maidir le Tuilte). Tá gealltanas tugtha ag an gCoimisiún tuairisc a thabhairt ar a 
athbhreithniú ar na pleananna sin faoi dheireadh 2024, i dtaca leis an gcéad tuarascáil cur chun 
feidhme eile den Treoir Réime maidir le hUisce agus den Treoir maidir le Tuilte, atá dlite faoin dáta 
céanna. Sa chomhthéacs sin, déanfaidh an Coimisiún na huirlisí atá molta ag na Ballstáit a 
sheiceáil. 

Freagra ar mholadh 7(a), mír 113: Ghlac an Coimisiún go páirteach leis an moladh sin ós rud é 
nach bhfuil aon oibleagáid sa Treoir maidir le Tuilte ar na Ballstáit árachas a chur san áireamh mar 
bheart ina bpleananna bainistíochta riosca i gcás tuilte agus ós rud é nach gcuireann gach Ballstát 
faisnéis árachais ar fáil trína dtuairisciú.   

Mar sin féin, rinne an Coimisiún seiceáil cheana féin ar dhéileáil na mBallstát le hárachas ina gcéad 
pleananna bainistíochta riosca i gcás tuilte ina bhforbhreathnú in 2019 (SWD)(2019)31).  Anuas air 
sin, tacaíonn an Coimisiún leis an smaoineamh go n-ardófaí feasacht an phobail maidir leis an 
rogha árachais in aghaidh tuilte mar shásra aistrithe riosca. D’fhéadfadh sé go mbeadh méadú 
cumhdach árachais mar chuid de straitéis leathan bainistíochta riosca i gcás tuilte ina chur chuige 
maith i leith rioscaí a aistriú. Braitheann sochair an árachais ar an gcomhthéacs rialála laistigh de 
gach Ballstát agus ar na saintréithe sonracha maidir le riosca tuilte sna Ballstáit sin.   

In 2020, rinne an Coimisiún idirchaidreamh le Insurance Europe, a rinne suirbhé i measc a 
bhalleagraíochtaí náisiúnta maidir le tuilte agus árachas. Rinne an Coimisiún agus na Ballstáit 
suirbhé i measc bainisteoirí riosca tuilte i gcomhthráth. I mí Dheireadh Fómhair 2020, tionóladh 
ceardlann maidir le hárachas agus foilsíodh an dréacht-tuarascáil i mí Aibreán 2021 
(https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/a6981d29-
3a4e-4f2d-873e-4e717f30540d/details). Léirítear suirbhé Insurance Europe sa tuarascáil freisin.   

Tá measúnú á dhéanamh ag an gCoimisiún faoi láthair ar an dara timthriall de chuid na 
bpleananna bainistíochta riosca i gcás tuilte mar a d’ullmhaigh na Ballstáit iad. Déanfar na 
measúnuithe sin agus forbhreathnuithe an Aontais a fhoilsiú faoi dheireadh 2024 anseo 
(https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm). 

Freagra ar mholadh 8(a), mír 115: Cuireann an Coimisiún i dtábhacht nár glacadh leis an moladh 
sin. 

Tuarascáil Speisialta 31/2018: Leas ainmhithe san Aontas: an bhearna idir 

spriocanna uaillmhianacha agus cur chun feidhme praiticiúil a dhúnadh 

Freagra ar mholadh 1(b), mír 100: D’fhoilsigh AS SANTE tuarascáil fhorléargais i lár mhí an Mhárta 
2022 ar tháscairí Leasa Ainmhithe ar leibhéal na feirme ina sonraítear na dúshláin agus na 
deacrachtaí éagsúla a bhaineann le córas indéanta táscairí maidir le leas ainmhithe a bhunú. Tá 
réimse tionscadal ar siúl chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna. Tá sé beartaithe na 
táscairí sin a mheas le haghaidh an athbhreithnithe ar an reachtaíocht maidir le Leas Ainmhithe; 
meastar go nglacfar an togra ón gCoimisiún faoi dheireadh 2023. 

Freagra ar mholadh 1(c), mír 100: Úsáideadh torthaí na meastóireachta ar straitéis an Aontais do 
chosaint agus leas ainmhithe (2012-2015) chun athbhreithniú a dhéanamh ar an acquis maidir le 
leas ainmhithe. Foilsíodh an treochlár don tSeiceáil Oiriúnachta maidir le leas ainmhithe i mí na 
Bealtaine 2020, agus dá bhrí sin ní raibh aon mhoill ar an gcur chun feidhme. Tá obair ar siúl 
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maidir leis an tSeiceáil Oiriúnachta féin agus measfar go bhfoilseofar an Doiciméad Inmheánach 
Oibre gaolmhar faoin tríú ráithe de 2022. 

Foilsíodh an Measúnú ar Thionchar Tionscanta le haghaidh an athbhreithnithe ar an reachtaíocht 
maidir le leas ainmhithe i mí Iúil 2021 agus bhí sé ar oscailt le haghaidh aiseolais go dtí deireadh 
mhí Lúnasa 2021. Bhí an Comhairliúchán Poiblí Oscailte ar siúl ón 15 Deireadh Fómhair 2021 go dtí 
an 21 Eanáir 2022. Tá sé beartaithe na staidéir ar Mheasúnú Tionchair a thabhairt chun críche go 
luath in 2023 agus chun na tograí reachtacha gaolmhara a ghlacadh faoin gceathrú ráithe de 
2023. 

Freagra ar mholadh 4(a), mír 104: Tá cur chun feidhme an mholta fós ar siúl leis an measúnú ar 
phleananna straitéiseacha CBT. Seoladh litreacha breathnóireachta maidir le Pleananna 
Straitéiseacha CBT chuig gach Ballstát lenar iarradh soiléiriú chomh maith le huaillmhian 
mhéadaithe maidir le leas ainmhithe.  Tá na freagraí á meas ag an gCoimisiún faoi láthair agus tá 
dianphlé á dhéanamh aige leis na Ballstáit. Glacadh Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/126 an 7 
Nollaig 2021, OI L 20 lena bhforlíontar an Rialachán maidir le Pleananna Straitéiseacha i leith 
leasa ainmhithe. 

Naisc tacaíochta 

Forbhreathnú ar phleananna straitéiseacha CBT – Barúlacha ón gCoimisiún 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/overview-cap-
plans-ol-220331.pdf) 

Litreacha breathnóireachta maidir le Pleananna Straitéiseacha CBT (https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_en) 

Tuarascáil Speisialta 33/2018: Fairsingiú fásaigh san Aontas a chomhrac: bagairt 

atá ag dul i méid agus a bhfuil tuilleadh gníomhaíochta ag teastáil chun aghaidh 

a thabhairt uirthi 

Freagra ar mholadh 1(a), mír 74: Rinne an Coimisiún gníomhaíocht thábhachtach chun an moladh 
sin a chur chun feidhme trí Straitéis Ithreach an Aontais do 2030 a ghlacadh agus trí thaighde a 
rinne JRC. Maidir le bunú modheolaíochta chun measúnú a dhéanamh ar mhéid an fhairsingithe 
fásaigh agus an díghrádaithe talún san Aontas, ní mór é a chomhordú leis an Dlí maidir le sláinte 
ithreach, dlí a gcuirfidh an Coimisiún Eorpach togra reachtach tiomnaithe síos ina leith faoi 2023. Ní 
féidir an mhodheolaíocht a bhunú roimh an dáta sin dá bhrí sin. 

Freagra ar mholadh 1(b), mír 74: Rinne an Coimisiún gníomhaíocht thábhachtach chun an moladh 
sin a chur chun feidhme trí Straitéis Ithreach an Aontais do 2030 a ghlacadh. Áirítear i roinn 4.2 de 
Straitéis Ithreach an Aontais do 2030 an ghníomhaíocht ‘le tacaíocht ón nGníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil (EEA) agus ón Airmheán Comhpháirteach Taighde (JRC), [déanfaidh an Coimisiún] 
faisnéis a fhoilsiú gach 5 bliana faoi staid an díghrádaithe talún agus an fhairsingithe fásaigh san 
Aontas.* 

Freagra ar mholadh 3(a), mír 78: Leagtar amach i Straitéis Ithreach nua an Aontais do 2030 creat 
uileghabhálach agus na gníomhaíochtaí nithiúla chun rannchuidiú go mór leis na gealltanais agus 
na cuspóirí a leagtar síos a bhaint amach, lena n-áirítear neodracht ó thaobh díghrádú talún faoi 
2030. A luaithe a bhunófar an mhodheolaíocht (féach moladh 1a) agus an dlí maidir le sláinte 
ithreach, beifear in ann tuilleadh mionsonraí a thabhairt faoin gcaoi a mbainfear amach neodracht 
ó thaobh díghrádú talún agus tuairisc a thabhairt ar an dul chun cinn. Dá bhrí sin, tá cur chun 
feidhme an mholta sin ag brath ar chur chun feidhme mholadh 1a agus ar phróiseas glactha an dlí 
maidir le Sláinte Ithreach. 
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Tuarascáil Speisialta 35/2018: Trédhearcacht Chistí an Aontais arna gCur chun 

feidhme ag eagraíochtaí neamhrialtasacha: iarracht bhreise ag teastáil 

Freagra coiteann ón gCoimisiún ar mholtaí 1(a) agus 1(b), mír 66: Tugann an Coimisiún dá aire nár 
glacadh leis an bhfomholadh sin ar dtús ar na cúiseanna a míníodh sna freagraí ón gCoimisiún ar 
thuarascáil speisialta CIE Uimh. 35/2018, go háirithe ós rud é nach ndearnadh foráil sa chreat 
rialála maidir le sainmhíniú inghlactha ar eagraíochtaí neamhrialtasacha ar an leibhéal idirnáisiúnta 
nó ar an leibhéal Eorpach. Tráth na tuarascála speisialta ó CIE, bhí an Rialachán Airgeadais díreach 
athbhreithnithe. Mar sin féin, i mí Aibreáin 2022, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh 
athbhreithniú ar an Rialachán Airgeadais, togra lena dtugtar isteach sainmhíniú ar eagraíocht 
neamhrialtasach agus ar na critéir ábhartha. Is faoi na comhreachtóirí a bheidh sé anois cinneadh a 
dhéanamh maidir leis an mbealach chun cinn agus an leasú ar an Rialachán Airgeadais a ghlacadh. 
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Freagra an Bhainc Ceannais Eorpaigh ar Thuarascáil Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir le

feidhmíocht Bhuiséad an Aontais – Stádas ag deireadh 2021 “Caibidil 3 – Obair leantach i dtaca

le moltaí”

Moladh 5b – Tuarascáil Speisialta Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, Uimh. 2/2018

Tar éis iniúchadh Chúirt Iniúchóirí na hEorpa in 2018, rinne an Banc Ceannais Eorpach (BCE)

beart agus rinne sé nuashonrú ar chreat an Phlean Gníomhaíochta Éigeandála (EAP) dá

chuid chun treoir chomhchuibhithe a sholáthar don phróiseas a thagann chun cinn a luaithe a

dhéantar banc a aicmiú faoi chéim CGC. Áirítear leis sin, i gcás gach céime, gur féidir le

Comhfhoirne Maoirseachta (JSTanna) smaoineamh ar chigireachtaí spriocdhírithe ar an

láthair a iarraidh chun meastóireacht a dhéanamh (mar shampla) ar na tosca as a dtagann

meath ar cháilíocht sócmhainní, rud a chiallaíonn go bhfuil próiseas ar nós Mholadh 5b curtha

i bhfeidhm. Ina theannta sin, is féidir leis na JSTanna a iarraidh go ndéanfaí cigireachtaí ar an

láthair mar chuid de Chláir Scrúdaithe Maoirseachta bhliantúla na mbanc suntasach, trí úsáid

a bhaint as teicnící cainníochtúla córasacha i gcás comhaid aonair nó i gcás sonraí stairiúla

bainc aonair (trí athbhreithnithe comhad creidmheasa agus samhlacha iomaitheora), trí

athbhreithnithe comhthaobhachta ag meastóirí seachtracha, nó trí theicnící casta luachála

stuama a fhorbairt le haghaidh neamhchosaintí margaidh a bhaineann le riosca. De thairbhe

fhorbairt agus chur i bhfeidhm na dteicnící ar an láthair seo le blianta beaga anuas, tá JSTanna

in ann dúshlán a chur faoi cháilíocht na sócmhainní ar bhealach atá comhréireach leis na

ceisteanna dá bhfuil idir chamáin – toisc go bhfuil toradh cainníochtúil córasach ag na

teicníochtaí arna léiriú i bhforálacha cainníochtaithe nó i mbearna luachála – agus athaicmiú

sócmhainní a iarraidh, nuair is gá. Mar sin de, is bealach comhréireach iad na cigireachtaí ar

an láthair seo chun cáilíocht na sócmhainní a athbhreithniú ar bhonn leanúnach. Má bhíonn

géarghá le cigireacht ar an láthair i gcomhthéacs chreat CGC, tá sé de chumas ag BCE

foireann thiomnaithe cigireachta a bhunú go tapa chun cigireacht den sórt sin a dhéanamh, trí

thús áite a thabhairt athuair don chlár ar an láthair agus a trí na hacmhainní ar an láthair a

atreorú.
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FREAGRAÍ AN CHOIMISIÚIN AR AN TUARASCÁIL Ó CHÚIRT 

INIÚCHÓIRÍ NA hEORPA MAIDIR LE FEIDHMÍOCHT BHUISÉAD 

AN AONTAIS — STÁDAS AG DEIREADH 2021  

‘Iarscríbhinn’ 

Obair leantach ar mholtaí ó chaibidil 3 de thuarascáil 
bhliantúil 2018 

Maidir le Moltaí 3.2 (a), 3.2(b), 3.2(c) agus 3.4 ó ARP 2018, ba mhaith leis an gCoimisiún a thabhairt 
dá aire nár bunaíodh bonnlínte, garspriocanna agus spriocanna (mar aon le doiciméadacht 
ghaolmhar) go fóill le haghaidh roinnt clár mar gheall ar na moilleanna ar sheoladh socruithe 
oibríochtúla arbh é glacadh déanach na rialachán ábhartha ba chúis leo. 

169



  

 

CÓIPCHEART 
© An tAontas Eorpach, 2022 

Is i gCinneadh Uimh. 6-2019 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir leis an mbeartas 
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I gcás ina bhfaightear an cead sin, déanfaidh sé an cead ginearálta thuasluaite a chur ar 
ceal agus tiocfaidh sé ina ionad, agus cuirfear in iúl go soiléir sa chead nua má tá aon 
srianta ag gabháil leis an úsáid. 
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nach leis an Aontas Eorpach é a úsáid nó a atáirgeadh. 
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gCúirt Iniúchóirí orthu sin, moltar duit a mbeartais phríobháideachais agus chóipchirt a 
léamh go cúramach. 

Úsáid Lógó CIE  

Ní fhéadtar lógó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa a úsáid gan toiliú a fháil ó Chúirt Iniúchóirí 
na hEorpa roimh ré. 

170

https://www.eca.europa.eu/ga/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.flaticon.com/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


ISBN 978-92-847-8549-0

Q
J-07-22-665-G

A
-N

Rinne Cúirt Iniúchóirí na hEorpa scrúdú ar 
fheidhmíocht na gclár caiteachais faoi bhuiséad 
an Aontais ag deireadh 2021, bunaithe ar 
fhaisnéis fheidhmíochta ón gCoimisiún agus 
ó fhoinsí eile, lena n-áirítear a hobair 
iniúchóireachta agus athbhreithnithe féin le 
déanaí. Is é atá mar phríomhthéama i dtuarascáil 
na bliana seo ar fheidhmíocht ná 
an príomhshruthú atá déanta ar thosaíochtaí 
beartais chothrománacha i mbuiséad an 
Aontais. Rinne sí measúnú féachaint ar tugadh 
iad isteach i gcláir chaiteachais roghnaithe 
an Aontais, agus an ndearna an Coimisiún creat 
feidhmíochta cuí a chur chun feidhme chun 
ranníocaíocht bhuiséid an Aontais do 
na tosaíochtaí sin a thomhas.
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