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RÉAMHRÁ

aistriú i dtreo geilleagair atá nua-aimseartha, éifeachtúil ó thaobh
acmhainní agus iomaíoch.
Mar thoradh air sin, tabharfar cúnamh airgeadais ón Aontas ar scála
nach bhfacthas riamh do chláir téarnaimh agus do bhearta iar-COVID
chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Seachas na gnáthacmhainní
buiséid atá aontaithe mar chuid den chreat airgeadais ilbhliantúil
2021-2027 (CAI), sheol an tAontas ‘Ionstraim Théarnaimh an Aontais
Eorpaigh’ (NGEU) a bhfuil sciar suntasach di dírithe ar an aistriú glas.

Tá paindéim COVID-19 ag cur isteach go mór ar dhaoine san Aontas
Eorpach i gcónaí. Cé go bhfuil an chuid is measa di curtha dínn, ní
mór dúinn aghaidh a thabhairt ar an méid a thagann ina dhiaidh sin
sna blianta atá le teacht.
Ag an am céanna, tá an tAontas tar éis tús áite a thabhairt don
chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide dhomhanda agus don

Is é an ról atá againn mar iniúchóir seachtrach agus neamhspleách an
Aontais, ná seiceáil go mbailítear agus go gcaitear cistí AE i gcomhréir
leis na rialacha agus rialacháin ábhartha, agus an mbaineann siad
torthaí amach do cháiníocóirí na hEorpa. Tá feidhm ag an méid sin ar
na bearta nua a glacadh chun cúnamh a thabhairt do shaoránaigh le
drochthionchair na paindéime a shárú chomh maith leis na dúshláin
atá ann mar gheall ar an athrú aeráide.
Ullmhaíodh ár gclár oibre 2022+ le haird ar na dúshláin sin go
háirithe. Tá sé beartaithe againn 16 thuarascáil a fhoilsiú ar
shaincheisteanna amhail soláthar vacsaíní COVID-19, agus sraith
iniúchtaí ar an tSaoráid um Théarnamh agus Athléimneacht a fhoilsiú
freisin, ar fad faoi ‘Freagairt an Aontais ar COVID-19 agus ar
athshlánú tar éis na géarchéime’. Tá sé beartaithe againn 17
dtuarascáil a ullmhú, lena n-áirítear tuarascálacha maidir le
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príomhshruthú aeráide agus bithbhreoslaí, faoin gceannteideal ‘An
t-athrú aeráide, an comhshaol agus acmhainní nádúrtha’.
Déanaimid plé ar an iliomad réimsí eile de chaiteachas agus beartas
an Aontais freisin, áfach. Gheobhaidh tú thíos liosta de 79 thuarascáil
agus athbhreithniú speisialta atá beartaithe againn a fhoilsiú in 2022
agus sna blianta ina dhiaidh sin.
Is féidir le saoránaigh an Aontais, ár bpáirtithe leasmhara
institiúideacha agus comhpháirtithe, ar leibhéal an Aontais agus na
mBallstát araon, a bheith cinnte go soláthróimid iniúchtaí agus

tuarascálacha neamhspleácha agus oibiachtúla ar phríomhshaincheisteanna do thodhchaí an Aontais Eorpaigh. Leanfaimid
orainn ag tarraingt airde ar na bagairtí agus deiseanna nuair a bheidh
siad ann, d’fhonn tacú leis an Aontas chun a chuid spriocanna a
bhaint amach.

Klaus-Heiner LEHNE
An tUachtarán
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Réimse bheartais agus
mhaoiniú an Aontais,
agus na bliana foilsithe
atá beartaithe

Freagairt an Aontais ar
COVID-19 agus téarnamh
iar-ghéarchéime
2022

Ainm an tasc

An cineál táirge iniúchóireachta
agus cuspóir an tasc

Vacsaín in aghaidh COVID-19 a
sholáthar

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar iarrachtaí an Aontais le cainníochtaí leordhóthanacha de vacsaíní
COVID-19 a sholáthar ar bhealach éifeachtach.

Cistí Struchtúracha agus
Infheistíochta na hEorpa agus an
tSaoráid Téarnaimh agus
Athléimneachta

Athbhreithniú chun anailís a dhéanamh ar na rioscaí agus na deiseanna a bhaineann le Cistí Struchtúracha
agus Infheistíochta na hEorpa agus an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) a chomhordú maidir le
hinfheistíochtaí poiblí a chistiú.

An tSaoráid Téarnaimh agus
Athléimneachta – dearadh an
chórais rialaithe ag an gCoimisiún

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil sé d’acmhainn ag córas rialaithe an Choimisiúin
chun rialtacht íocaíochtaí RRF a áirithiú agus leasanna airgeadais AE a chosaint.

Pleananna náisiúnta téarnaimh
agus athléimneachta (NRRPanna)

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar phróiseas formheasta na bpleananna náisiúnta téarnaimh agus
athléimneachta a cuireadh isteach faoi chuimsiú na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta.

An Tionscnamh Infheistíochta
mar Fhreagairt ar an
gCoróinvíreas (CRII/CRII+) agus
REACT-EU

Iniúchadh chun scrúdú a dhéanamh an ndearna an Coimisiún beartas comhtháthaithe 2014-2020 a oiriúnú
go héifeachtach trí Thionscnaimh Infheistíochta mar Fhreagair don Choróinvíreas agus REACT-EU, agus an
ndearna sé cistí SIE a úsáid go tapa chun paindéim COVID-19 a fhreagairt.

Tacaíocht shealadach chun rioscaí
dífhostaíochta a mhaolú i gcás
éigeandála (SURE)

Iniúchadh chun anailís a dhéanamh an raibh SURE éifeachtach chun poist a chosaint trí thacaíocht ioncaim
d’fhostaithe agus athsholáthar ioncaim do dhaoine féinfhostaithe – agus dá bhrí sin chun iomarcaíochtaí
diomailteacha a sheachaint – le linn ghéarchéim COVID-19.

Bainistiú fiachais sa Choimisiún

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil córais éifeachtacha forbartha ag an gCoimisiún
chun maoiniú fiachais a bhainistiú do NGEU.

Athléimneacht institiúidí agus
chomhlachtaí an Aontais

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar na bearta riaracháin a chuir institiúidí an Aontais i bhfeidhm chun
leanúnachas gnó a chothabháil le linn ghéarchéim COVID-19.

5
Réimse bheartais agus
mhaoiniú an Aontais,
agus na bliana foilsithe
atá beartaithe
Freagairt an Aontais ar
COVID-19 agus téarnamh
iar-ghéarchéime
2022

Freagairt an Aontais ar
COVID-19 agus téarnamh
iar-ghéarchéime

Ainm an tasc

An cineál táirge iniúchóireachta
agus cuspóir an tasc

Saorghluaiseacht – Céim I

Iniúchadh chun cinneadh a dhéanamh ar ghlac an Coimisiún bearta éifeachtacha an ceart chun
saorghluaiseachta a chosaint, lena n-áirítear feidhmiú chomhaontú Schengen, i gcomhthéacs na géarchéime
COVID-19 idir mí Feabhra 2020 agus mí Mheán Fómhair 2021.

Saorghluaiseacht – Céim II

Iniúchadh chun comhlánú a dhéanamh ar an iniúchadh ‘Saorghluaiseacht – Céim I’, ina ndéantar measúnú ar
an gceart chun saorghluaiseachta i gcomhthéacs na géarchéime COVID-19.

Slabhra an tsoláthair bia le linn
COVID-19

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint ar fhreagair an Coimisiún agus Ballstáit go cuí do
phaindéim COVID-19 maidir le slándáil bia a chothabháil ar fud an Aontais.

Freagairt ghníomhaireachtaí an
Aontais ar an bpaindéim

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi ar thug an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)
agus an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) freagra ar an dúshlán a bhaineann le
paindéim COVID-19 agus an raibh an freagra sin oiriúnach dá fheidhm.

Ionsú na Saoráide Téarnaimh
agus Athléimneachta

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar cheann de phríomhchuspóirí na Saoráide Téarnaimh agus
Athléimneachta (RRF): luas na heisíocaíochta. Cé chomh minic a tugadh tús áite do chistiú RRF agus a
baineadh úsáid astu le haghaidh athchóirithe agus infheistíochta?

Feidhmíocht na Saoráide
Téarnaimh agus Athléimneachta

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht shásra an Choimisiúin chun faireachán a dhéanamh ar
gharspriocanna agus spriocanna comhaontaithe a thabhairt chun críche. Leagadh síos na spriocanna sin i
bpleananna téarnaimh agus athléimneachta na mBallstát chun feidhmíocht na saoráide a thomhas.

Córais rialaithe na Saoráide
Téarnaimh agus Aisghabhála

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil struchtúr maith ar chórais rialaithe na mBallstát
chun leasanna airgeadais AE a chosaint, maidir le cistí a fuarthas ó RRF a bhainistiú.

Cur chun feidhme na Saoráide
Téarnaimh agus Athléimneachta
ag Ballstáit

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme na bpleananna téarnaimh agus athléimneachta
(RRPanna) i líon beag Ballstát, ag díriú ar phríomhchuspóirí beartais RRP go náisiúnta i ngach tír. Le linn
shaolré chur chun feidhme RRF, d’fhéadfadh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa gach plean náisiúnta don téarnamh
agus athléimneacht a chumhdach de réir a chéile le hiniúchtaí den sórt sin.

2023+
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An clár Fís 2020 a leathnú

Iniúchadh chun anailís a dhéanamh ar na gníomhartha a sainaithníodh in Fís 2020 agus é mar aidhm acu "deighilt
‘taighde agus nuálaíocht’ (T&N) san Eoraip a dhúnadh" idir "ceannairí nuálaíochta" agus "nuálaithe meánacha". Ar an
gcaoi sin, déanfar rannpháirtíocht i bhFís 2020 a leathnú agus cuirfear le tógáil an Limistéir Eorpaigh Taighde.

Iomaíochas FBManna

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint ar chinntigh an Coimisiún agus na Ballstáit úsáid a bhaint as tacaíocht
CFRE atá dírithe ar thorthaí, maidir le FBManna a dhéanamh níos iomaíche agus níos oiriúnaí don todhchaí.

Slándáil líonraí 5G

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil líonraí slána 5G á gcur chun feidhme ag an Aontas ar
bhealach tráthúil agus comhbheartaithe.

FBManna a leathnú go hidirnáisiúnta

Iniúchadh chun scrúdú a dhéanamh ar chláir thacaíochta AE chun FBManna san Aontas a leathnú go hidirnáisiúnta.

An tAontas Fuinnimh

Iniúchadh chun scrúdú a dhéanamh ar mhaoirseacht Ghníomhaireacht an Aontais um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh
(ACER) ar chur chun feidhme comhsheasmhach agus éifeachtach maidir le rialacha an mhargaidh leictreachais, agus ar
an bhfaireachas ar dhrochúsáid agus trédhearcacht an mhargaidh (REMIT) i réimse an mhargaidh fuinnimh inmheánaigh.

Mórshonraí as DG AGRI

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann an Coimisiún sonraí agus anailísíocht sonraí chun anailís
a dhéanamh ar an gcomhbheartas talmhaíochta agus ar an gcaoi a bhfuil sé ag ullmhú chun úsáid níos fearr a bhaint as
mórshonraí.

Cearta maoine intleachtúla

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil an Coimisiún éifeachtach ó thaobh beartas maoine
intleachtúla an Aontais a fhorbairt agus cearta maoine intleachtúla a chosaint sa mhargadh aonair.

Ríomhrialtas

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar dhearadh, éifeachtacht agus faireachán maidir le plean gníomhaíochta
ríomhrialtais 2016-2020. Déanaimid ár measúnú a threorú ar ghníomhaíochtaí atá dírithe ar ghnólachtaí, mar gheall ar
an raon leathan gníomhaíochtaí a áirítear sa phlean.

Scoileanna a dhigitiú

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht na tacaíochta ón Aontas do dhigitiú na scoileanna.
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Bheith ar an dara táirgeoir
ceallraí is mó ar domhan faoi
2024

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an raibh an Coimisiún agus Ballstáit éifeachtach ó thaobh
slabhra luacha a fhorbairt a bheadh iomaíoch ar an leibhéal domhanda agus a bheadh tíosach ar acmhainní
le haghaidh ceallraí san Aontas.

Infheistíocht dhíreach choigríche

Iniúchadh chun an chéad léargas a thabhairt ar cé chomh héifeachtach agus atá Rialachán 2019/452 maidir
le sásraí don scagadh a bhaineann le hinfheistíochtaí díreacha coigríche (IDC) á chur chun feidhme.

Oibreoirí eacnamaíocha
údaraithe

Iniúchadh chun a fhíorú an áirithíonn an Coimisiún agus Ballstáit go gcomhlíonann an clár oibreora
eacnamaíoch údaraithe (AEO) a chuspóir, maidir le slándáil an tslabhra soláthair idirnáisiúnta a fheabhsú,
trádáil a éascú, agus bailiú an ioncaim ina iomláine a áirithiú ag an am céanna.

Tionscal na micrishlise

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an raibh an Coimisiún agus Ballstáit éifeachtach ó thaobh
tacaíocht a thabhairt do thionscal na micrishlise a bheadh iomaíoch ar an leibhéal domhanda san Aontas.

Úsáid hidrigine san iompar

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht straitéis an Choimisiúin maidir le bonneagar hidrigine
AE don iompar a chur chun cinn, agus ar éifeachtúlacht na tacaíochta ón Aontas chun bonneagar hidrigine a
fhorbairt agus a sholáthar go tráthúil don iompar sna Ballstáit.

Aitheantas do cháilíochtaí
gairmiúla laistigh den Aontas

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil bacainní ann i gcónaí ar aitheantas
frithpháirteach a thabhairt do cháilíochtaí gairmiúla atá ag oibrithe, agus do dhioplómaí acadúla laistigh de
mhargadh inmheánach an Aontais.

An Intleacht Shaorga

Iniúchadh chun anailís a dhéanamh le féachaintan bhfuil infheistíochtaí an Choimisiúin i réimse na
hintleachta saorga á saothrú ar bhonn tráchtála laistigh den Aontas trí Fhís 2020 den chuid is mó, agus go
háirithe laistigh de thionscal an Aontais.

Ríomh-chomhtháthú agus fothú
acmhainní riaracháin
straitéiseacha

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil an Coimisiún agus Ballstáit ag baint leas iomlán
as an acmhainneacht a bhaineann le ríomh-chomhtháthú, d’fhonn cur chuige straitéiseach a chur i bhfeidhm
maidir le fothú acmhainní riaracháin i réimse an chomhtháthaithe.

2023+

8
Réimse bheartais agus
mhaoiniú an Aontais,
agus na bliana foilsithe
atá beartaithe

Athléimneacht i leith
bagairtí ar shlándáil an
Aontais, agus urraim do
luachanna Eorpacha na
saoirse, an daonlathais
agus an smachta reachta
2022

Ainm an tasc

An cineál táirge iniúchóireachta
agus cuspóir an tasc

An Smacht Reachta sna Balcáin
Thiar

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint ar chuir tacaíocht an Aontais do na Balcáin Thiar go
héifeachtach le feabhas a chur ar an Smacht Reachta sa réigiún.

Profáil institiúidí an Aontais ón
haiceáil

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil institiúidí agus gníomhaireachtaí AE ullamhaithe
chun déileáil le cibeartheagmhais.

Coinbhleachtaí leasa

Iniúchadh chun scrúdú a dhéanamh le féachaint an bhfuil beartais agus nósanna imeachta éifeachtacha
curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún agus Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna maidir leis
an gcoinbhleacht leasa in íocaíochtaí an chomhbheartais talmhaíochta (CBT) agus Comhtháthaithe.

CBT agus bearta frithchalaoise

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an ndearna an Coimisiún gníomhaíocht iomchuí maidir
leis an gcalaois i gcaiteachas CBT, ar shainaithin sé na rioscaí a bhaineann le ‘grabáil talún’ agus ar thug sé
freagra ceart orthu.

Clársceidealú a dhéanamh ar
chabhair um fhorbairt

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint ar leithdháil an tAontas a chúnamh forbartha don
tréimhse 2021-2027 bunaithe ar straitéis dhea-shainithe, agus an ndearna sé cláir thacaíochta
d’ardchaighdeán a tháirgeadh.

Comhar trasteorann sa
Chomharsanacht

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an raibh cláir don chomhar trasteorann leis an Ionstraim
Eorpach Chomharsanachta (IEC) éifeachtach ó thaobh feabhas a chur ar an gcomhar críochach thar
theorainneacha seachtracha an Aontais.
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Réamhbheart maidir le Taighde
Cosanta.

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an raibh an Réamhbheart maidir le Taighde Cosanta
(PADR) éifeachtach i sásraí tástála chun comhar a mhaoiniú agus a spreagadh i measc gníomhaithe i
mBallstáit an Aontais.

an Tionscnamh Spotsolais

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bealach éifeachtúil é aghaidh a thabhairt ar an
bhforéigean in aghaidh ban agus cailíní ar fud an domhain trí ranníocaíochtaí an Aontais a thabhairt leis an
Tionscnamh Spotsolais comhpháirteach AE-NA.

Comhionannas do dhaoine faoi
mhíchumas

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil rannchuidiú AE chun comhionannas do dhaoine
faoi mhíchumas a chinntiú éifeachtach.

An tSeirbhís Eorpach
Gníomhaíochta Seachtraí

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil sé d’acmhainn ag an tSeirbhís Eorpach
Gníomhaíochta Seachtraí cur go héifeachtach le comhleanúnachas an chomhbheartais eachtraigh agus
slándála (CBES).

Aghaidh a thabhairt ar
bhunchúiseanna na himirce san
Afraic

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint ar bhain tionscadail a cuireadh chun feidhme trí Chiste
Iontaobhais an Aontais Eorpaigh don Afraic na torthaí a bhí beartaithe amach, agus cearta bunúsacha an
duine á n-urramú ag an am céanna.

An tSaoráid do dhídeanaithe sa
Tuirc

Iniúchadh chun obair leantach a dhéanamh ar na moltaí a rinneadh i dtuarascáil speisialta 27/2018 agus
measúnú a dhéanamh ar thorthaí na sraithe forbartha faoin gcéad tráinse den tSaoráid do Dhídeanaithe sa
Tuirc.

An smacht reachta san Aontas

Iniúchadh chun scrúdú a dhéanamh le féachaint an uirlis éifeachtach í an choinníollacht nua maidir leis an
smacht reachta chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint i gcás sáruithe ar an smacht reachta i réimse
an chomhtháthaithe.
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Marthanacht maidir leis an
éagsúlú tuaithe agus
infheistíochtaí bonneagair

Iniúchadh chun scrúdú a dhéanamh le féachaint an bhfuil gníomhaíocht déanta ag an gCoimisiún agus
Ballstáit chun infheistíochtaí ábhartha i bhforbairt na tuaithe a stiúradh i dtreo tionscadal a bhfuil tairbhí
fadtéarmacha ag baint leo, go háirithe na hinfheistíochtaí sin a bhaineann le héagsúlú agus bonneagar.

Cánachas agus fóirdheontais
fuinnimh

Athbhreithniú chun scrúdú a dhéanamh ar an mbeartas cánachais agus fóirdheontais fuinnimh maidir lena
rannchuidiú le cuspóirí aeráide AE.

Réigiúin an ghuail atá ag athrú

Iniúchadh chun léargas a thabhairt ar an ról a bhí ag maoiniú an Aontais san aistriú socheacnamaíoch i
réigiúin ina bhfuil meath ag teacht ar thionscal an ghuail, agus ar bhain an Coimisiún agus na príomhúdaráis
náisiúnta/réigiúnacha an éifeacht is fearr as bainistiú na gcistí sin.

An iascaireacht mhídhleathach

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an ndíríonn gníomhaíocht AE maidir leis an iascaireacht
neamhdhleathach ar na príomhrioscaí agus an gcuireann sí farraigí inbhuanaithe chun cinn.

Príomhshruthú aeráide

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar fháisnéis an Coimisiúin maidir le cé chomh ábhartha agus iontaofa
atá sí faoin gcaiteachas ar an aeráid agus faoi dhul chun cinn na sprice 20 % do phríomhshruthú na haeráide
2014-2020.

Cosaint ithreach agus bainistiú
aoiligh

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar an gcomhbheartas talmhaíochta agus forálacha ábhartha na
Treorach Níotráití, agus an gcuireann siad ar chumas an Aontais chun bainistiú inbhuanaithe ithreach a
bhaint amach agus cosc a chur ar thiúchan iomarcach ó aoileach leachtach.

Iompar lasta idirmhódúil

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an raibh tionscadail a mhaoinigh an tAontas éifeachtach
chun iompar lasta ilmhódúil atá inbhuanaithe a spreagadh
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An geilleagar ciorclach

Iniúchadh chun scrúdú a dhéanamh ar éifeachtacht na tacaíochta ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa
do chéimeanna deartha agus táirgthe an gheilleagair chiorclaigh.

An tAthrú Aeráide agus cúnamh
forbartha

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht an Chomhaontais Dhomhanda um Athrú Aeráide +
(GCCA+) cúnamh a thabhairt do na tíortha is leochailí lena rioscaí a mhaolú agus iad féin a oiriúnú
d’athruithe. Is é GCCA+ an príomhthionscnamh gníomhaíochta seachtraí ag an Aontas chun dul i ngleic leis
an athrú aeráide.
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Spriocanna aeráide

Iniúchadh chun machnamh a dhéanamh ar a mhéid a baineadh amach spriocanna aeráide agus fuinnimh
2020. Déanfaidh sé measúnú ar an gcreat rialachais aeráide agus fuinnimh an Aontais, le fáil amach an bhfuil
sé ina bhonn láidir chun spriocanna 2030 a bhaint amach.

Fuinneamh muirí agus beartas
muirí comhtháite

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint ar chuir beartas muirí comhtháite agus tionscnaimh arna
maoiniú ag an Aontas le fás inbhuanaithe in earnáil an fhuinnimh inathnuaite mhuirí.

Cathracha cliste

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar (i) éifeachtacht na dtionscadal taighde arna maoiniú ag an Aontas a
mheas, agus (ii) a dtionchar ar chathracha a dhéanamh ciste nó níos cliste. Déanfaidh sé measúnú freisin le
féachaint ar cuireadh na ceachtanna a foghlaimíodh san áireamh i ndearadh Fhís Eorpach (lena n-áirítear
misin).

Iompar ainmhithe

Iniúchadh chun scrúdú a dhéanamh ar thionchar rialacha an Aontais ar iompar ainmhithe beo.

Feirmeoireacht éisc

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar thacaíocht an Chiste Eorpaigh Mhuirí agus Iascaigh (CEMI) do
thionscadail dobharshaothraithe, agus torthaí, costais agus inbhuanaitheacht chomhshaoil á sainaithint.

Dramhaíl ghuaiseach

Athbhreithniú chun an staid mar atá a chur i láthair maidir le dramhaíl ghuaiseach a ghiniúint, a athúsáid, a
athchúrsáil agus a lipéadú laistigh den Aontas agus maidir le loingsiú chuig tríú tíortha.

Bithbhreoslaí

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar thacaíocht AE chun bithbhreoslaí inbhuanaithe a úsáid, i dtaobh ar
eascair úsáid foinsí inbhuanaithe as, agus an raibh difríocht shuntasach ann maidir lena nglacadh.

Astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin
agus mórshonraí

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil tuairisciú astaíochtaí ó ghluaisteáin iontaofa
agus an féidir fíneálacha gaolmhara a bhailiú i gceart agus go tráthúil, chomh maith le measúnú a dhéanamh
ar thionchar na solúbthachta a thairgtear do mhonaróirí agus an bhearna idir astaíochtaí saotharlainne agus
fíorastaíochtaí a bhuí le mórshonraí.
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Stair an Bhuiséid 2021+

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar an dearadh reatha ar ollstruchtúr airgeadais AE, lena n-áirítear na
hathruithe a tháinig as CAI 2021-2027 agus NGEU.

OIN a fhíorú

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint ar bhainistigh an Coimisiún timthriall fíorúcháin don
ollioncam náisiúnta (OIN) 2016-2019 go héifeachtach agus go héifeachtúil.

Maoirseacht ar bhaincéireacht AE

Iniúchadh chun dearbhú a sholáthar maidir le héifeachtúlacht oibríochtúil a bhaineann le bainistíocht
mhaoirseacht an Bhainc Cheannais Eorpaigh ar institiúidí creidmheasa suntasacha.

Margadh aonair do chistí
infheistíochta

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar a mhéid a bunaíodh margadh aonair do chistí infheistíochta atá ag
feidhmiú go cuí agus an dtugann sé cosaint d’infheisteoirí agus do chobhsaíocht airgeadais.

Cistí AE a aisghabháil

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar na nósanna imeachta rialaithe ar leibhéal an Choimisiúin agus na
mBallstát a chinntíonn go n-aisghabhann an tAontas cistí a caitheadh go neamhrialta ar bhealach éifeachtach
agus tráthúil.

An acmhainn dílse nua atá
bunaithe ar dhramhaíl ó
phacáistíocht phlaisteach agus
neamh-athchúrsáilte

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint ar bhunaigh an Coimisiún creat iomchuí chun bainistiú a
dhéanamh ar an acmhainn dílse nua atá bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach agus neamhathchúrsáilte, lena n-áirítear é a bhunú chun ranníocaíochtaí Ballstát a bhailiú agus a fhíorú.

Iomaíochas díobhálach cánach
san Aontas

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar dhearadh, cur chun feidhme agus éifeachtacht an bheartais agus
na mbeart rialála arna nglacadh ag an gCoimisiún chun calaois chánach, imghabháil cánach agus seachaint
cánach a chomhrac san Aontas.
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Sainchomhairleoirí seachtracha

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an mbaineann an Coimisiún luach ar airgead amach agus a
leasanna á gcosaint ag an am céanna, nuair a bhíonn sainchomhairleoirí atá fostaithe ag conraitheoirí á bhfostú
aige.

LEADER

Iniúchadh chun scrúdú a dhéanamh le féachaint ar bhain LEADER/cur chuige forbartha áitiúla atá faoi stiúir an
phobail tairbhe as an bhforbairt áitiúil, agus an ndearna an Coimisiún, Ballstáit agus grúpaí áitiúla gníomhaíochta
na costais agus na rioscaí a bhaineann leis an gcur chuige a bhainistiú go maith.

Staitisticí iontaofa

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht an Choimisiúin maidir le staidreamh Eorpach d’ardcháilíocht
a sholáthar.

Oibreoirí eacnamaíocha a chur ar
dhúliosta

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil córas eisiaimh díchill chuí atá ag feidhmiú go maith
bunaithe ag an gCoimisiún, chun a chinntiú nach dtéann cistí an Aontais chuig faighteoirí neamhiontaofa.

Soláthar poiblí

Athbhreithniú chun anailís a dhéanamh ar threochtaí uile-Aontais agus ar ghnéithe a bhaineann go sonrach le
tíortha, bunaithe ar shonraí ó Tenders Electronic Daily (TED).

Bainistiú chistí de chuid an Aontais
a dhigitiú

Athbhreithniú chun anailís a dhéanamh ar an staid ina bhfuil bainistiú agus rialú chistí de chuid an Aontais a
dhigitiú, ar na rioscaí agus na dúshláin a bhaineann léi, agus ar a himpleachtaí ó thaobh na hiniúchóireachta de.

Reachtóirí a dhéanann
brústocaireacht

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an uirlis éifeachtach é Clár Trédhearcachta an Aontais chun
grinnscrúdú poiblí a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí brústocairí a dhéanann iarracht tionchar a imirt ar
chinnteoireacht AE.

Bainistiú agus rialú sa bheartas
Comhtháthaithe

Iniúchadh chun measúnú a dhéanamh le féachaint an bhfuil na seiceálacha arna ndéanamh ag údaráis
bhainistíochta i mBallstáit (ar a dtugtar 'rialuithe bainistíochta ar an gcéad leibhéal’), éifeachtach go hiomlán chun
earráidí i gcaiteachas an bheartais chomhtháthaithe a chosc.

Earnáil an fhíona

Iniúchadh ar a mhéid a chabhraigh tacaíocht an chomhbheartais talmhaíochta d’earnáil fíona an Aontais chun é a
dhéanamh níos iomaíche agus níos athléimní.

Réimsí eile
2022

Réimsí eile
2023+

An cineál táirge iniúchóireachta
agus cuspóir an tasc
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FÚINNE
Klaus-Heiner LEHNE
an Ghearmáin

Ladislav BALKO
an tSlóvaic

Lazaros S. LAZAROU
an Chipir

Pietro RUSSO
an Iodáil

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
an Spáinn

Iliana IVANOVA
an Bhulgáir

Alex BRENNINKMEIJER
an Ísiltír

Nikolaos MILIONIS
an Ghréig

Bettina JAKOBSEN
an Danmhairg

Samo JEREB
an tSlóivéin

Jan GREGOR
Poblacht na Seice

Mihails KOZLOVS
an Laitvia

Rimantas ŠADŽIUS
an Liotuáin

Leo BRINCAT
Málta

João FIGUEIREDO

Juhan PARTS
an Eastóin

Ildikó GÁLL-PELCZ
an Ungáir

Eva LINDSTRÖM
an tSualainn

Tony MURPHY
Éire

Viorel ȘTEFAN
an Rómáin

Ivana MALETIĆ
an Chróit

François-Roger CAZALA
an Fhrainc

Joëlle ELVINGER
Lucsamburg

(† 29 Meitheamh 2021)

an Phortaingéil

Hannu TAKKULA
an Fhionlainn

Annemie TURTELBOOM
an Bheilg

Helga BERGER
an Ostair

Marek OPIOŁA
an Pholainn

Is muide iniúchóir seachtrach an Aontais Eorpaigh. Cuimsítear Ballstát
amháin ó gach Ballstát ag CIE, le tacaíocht ó thart ar 900 ball foirne
de náisiúntachtaí uile an Aontais. Táimid lonnaithe i Lucsamburg,
chuireamar tús lenár gcuid oibre in 1977 agus is institiúid de chuid an
Aontais Eorpaigh muid ó bhí 1993 ann.
Is iad ár luachanna ná neamhspleáchas, ionracas, oibiachtúlacht,
trédhearcacht agus gairmiúlacht.

Ár misean: Trínár gcuid oibre iniúchóireachta atá neamhspleách,
gairmiúil agus a bhfuil tionchar aici, déanaimid measúnú ar an
ngeilleagar, agus ar éifeachtacht, éifeachtúlacht, dlíthiúlacht agus
rialtacht ghníomhaíocht an Aontais. Cuidíonn sé sin le cuntasacht,
trédhearcacht agus bainistiú airgeadais an Aontais a fheabhsú, agus ar
an gcaoi sin cuireann sé le hiontaoibh na saoránach as an Aontas.
Déanaimid iarracht freagra a thabhairt go héifeachtach do na dúshláin
atá roimh an Aontas faoi láthair, agus a bheidh ann amach anseo, i
dtimpeallacht atá ag athrú go tapa.
Ár bhfís: Tá sé mar aidhm againn a bheith ar thús cadhnaíochta i ngairm
na hiniúchóireachta poiblí, agus cur le hAontas Eorpach atá níos
athléimní agus níos inbhuanaithe, a sheasann leis na luachanna ar a
bhfuil sé bunaithe.
Is gné ríthábhachtach de shlabhra cuntasachta an Aontais iad ár
dtuarascálacha, athbhreithnithe agus tuairimí. Úsáidtear iad chun iad
siúd atá freagrach as cur chun feidhme bheartais agus chláir an Aontais a
choimeád cuntasach: an Coimisiún, institiúidí agus comhlachtaí eile an
Aontais, agus riaracháin náisiúnta.
Ar deireadh, is mian linn cabhrú le saoránaigh an Aontais trínár gcuid
oibre, agus tuiscint níos soiléire a fháil ar an gcaoi a bhfuil an tAontas
agus a Bhallstáit ag tabhairt aghaidh ar dhúshláin atá ann faoi láthair
agus a bheidh ann amach anseo.
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Cuirimid na nithe seo a leanas ar fáil:
—

tuarascáil bhliantúil ar bhuiséad an Aontais, lena n-áirítear ráiteas urrúis;

—

tuarascálacha bliantúla sonracha ina leagtar amach ár dtuairimí iniúchóireachta airgeadais ar gach ceann de ghníomhaireachtaí agus de
chomhlachtaí an Aontais;

—

tuarascáil bhliantúil ar fheidhmíocht i gcur chun feidhme bhuiséad an Aontais;

—

tuarascálacha speisialta ar thopaicí roghnaithe iniúchóireachta arna bhfoilsiú i rith na bliana, go príomha mar thoradh ar iniúchtaí
feidhmíochta;

—

athbhreithnithe – anailísí tuairisciúla agus faisnéiseacha ar réimsí de bheartas nó bainistiú AE;

—

tuairimí, a úsáideann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle Eorpach nuair atá dlíthe AE agus cinntí eile á bhformheas acu.
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