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Achoimre Feidhmiúcháin 
I San athbhreithniú seo, déantar anailís chomparáideach ar chistí an bheartais 
comhtháthaithe do 2021-2027 agus ar an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(RRF), d’fhonn rannchuidiú le Creataí Airgeadais Ilbhliantúla a bheidh ann i ndiaidh 
2027. Tá scrúdú déanta againn ar na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir an dá 
ionstraim, ag díriú isteach ar a gcreat foriomlán, ar a rialachas agus ar a socruithe 
bainistíochta. 

II I mí Iúil 2020, chomhaontaigh an Chomhairle Eorpach an ionstraim ar a dtugtar 
NextGenerationEU (NGEU), ionstraim shealadach atá ceaptha tionchar phaindéim 
COVID-19 ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí a mhaolú agus feabhas a chur ar an 
teacht aniar atá san Aontas agus a chuid Ballstát i gcás ina dtarlódh suaitheadh 
geilleagair amach anseo. Is trí RRF – sásra faoinar féidir leis na Ballstáit iarratas a 
dhéanamh ar dheontais agus ar iasachtaí – atá an chuid is mó de chaiteachas NGEU á 
chaitheamh. Táthar ag dréim leis go n-úsáidfidh na Ballstáit RRF chun maoiniú a 
dhéanamh ar athchóirithe a bhaineann níos dírí le moltaí tírshonracha a eisítear faoi 
chuimsiú an tSeimeastair Eorpaigh, ach chomh maith leis sin go n-úsáidfidh siad 
infheistíochtaí, amhail an beartas comhtháthaithe. D’fhéadfadh méadú foriomlán i 
gcistiú ón Aontas, ó thart ar 1 % suas go 3 % de OTI, leanúint as sin sna blianta amach 
romhainn. 

III Cuirtear tacaíocht airgeadais faoi RRF ar fáil trí dheontais, faoi mar a dhéantar le 
formhór chláir an bheartais comhtháthaithe, agus chomh maith leis sin trí iasachtaí a 
bheidh ar na Ballstáit a íoc ar ais. Déantar cistiú an bheartais comhtháthaithe a 
leithdháileadh ar na Ballstáit trí úsáid a bhaint as modh a chuireann éagothromaíochtaí 
réigiúnacha san áireamh. Ní dhéantar na héagothromaíochtaí sin a chur san áireamh, 
áfach, nuair a bhíonn tacaíocht airgeadais RRF á dáileadh. 

IV Tá RFF ar siúl i gcomhthráth le sásraí cistiúcháin bheartas comhtháthaithe an 
Aontais. Ligeann sé sin do na Ballstáit rogha a dhéanamh i dtaobh infheistíochtaí a 
mhaoiniú trí RRF a úsáid nó trí chistí an bheartais comhtháthaithe a úsáid. Tá RRF á 
chur chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach, cé gur trí bhainistíocht chomhroinnte 
atá cistí an bheartais comhtháthaithe á gcur chun feidhme. Ciallaíonn sé sin go bhfuil 
freagrachtaí éagsúla ar an Aontas agus ar na húdaráis sna Ballstáit maidir le gach aon 
fhoinse cistithe. Is cuma cén modh bainistíochta a úsáidtear, is ar an gCoimisiún faoi 
dheoidh atá an fhreagracht as buiséad an Aontais a chur chun feidhme. Níl feidhm ag 
an struchtúr rialachais il-leibhéil ná ag prionsabal na comhpháirtíochta is infheidhme 
maidir le cistí an bheartais comhtháthaithe maidir le RRF. Ní gá do na húdaráis áitiúla 
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agus réigiúnacha, na comhpháirtithe eacnamaíocha agus sóisialta ná eagraíochtaí na 
sochaí sibhialta a bheith páirteach ann chomh mór céanna agus atá siad páirteach i 
gcistí an bheartais comhtháthaithe. 

V Tá difríocht as cuimse sa líon agus réasúnaíocht atá ann do dhoiciméid an 
chlársceidil i gcás an dá ionstraim, faoi mar atá sna nósanna imeachta don fhormheas 
agus don mheasúnú. Is cuid den chlársceidealú don dá ionstraim é comhordú a 
dhéanamh ar an gcur chun feidhme ag an am céanna, agus tá ar na Ballstáit a chinntiú 
go bhfuil an dá ionstraim ag comhlánú a chéile seachas iad a bheith ina ndúbailt ar a 
chéile. Le linn thréimhse 2014-2020, cuireadh cistí is comhionann le thart ar 10 % den 
infheistíocht phoiblí iomlán ar fud AE-27 ar fáil trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa agus tríd an gCiste Comhtháthaithe. Sa tréimhse reatha, déanfaidh RRF an sciar 
d’infheistíochtaí poiblí atá á maoiniú ag an Aontas a mhéadú tuilleadh sna Ballstáit. I 
gcás ina bhfuil an sciar sin ard cheana féin, d’fhéadfadh cistiú breise RRF cur leis an 
mbrú atá ar chumas na mBallstát na cistí atá ar fáil dóibh a chaitheamh. 

VI Caithfidh na Ballstáit meastacháin chostais i dtaobh na mbeart atá ina bPleananna 
Téarnaimh agus Athléimneachta (RRPanna) a sholáthar don Choimisiún. Déanann an 
Coimisiún réasúntacht agus creatúlacht na meastachán sin a fhíorú ina mheasúnú ar na 
pleananna, ach níl íocaíochtaí RRF nasctha leis na costais sin. Tá tionchar suntasach 
aige sin ar an gcaoi a ndéantar an méid seo a leanas: idirghabhálacha a chlársceidealú 
agus a phleanáil sna Ballstáit; faireachán ar an dul chun cinn agus tuairisciú ar an 
bhfaireachán sin don Choimisiún; agus an chaoi a ndéantar eisíocaíochtaí de dhroim 
garspriocanna agus spriocanna a bheith comhlíonta go sásúil. Mar sin féin, ní léir fós cá 
mhéad atá maoiniú RRF ann féin bunaithe níos mó ar fheidhmíocht ná mar atá cistí 
faoin mbeartas comhtháthaithe. Déantar cistí RRF a eisíoc freisin faoi choinníollacha 
íocaíochta atá níos solúbtha ná formhór mór an chaiteachais faoi chistí an bheartais 
comhtháthaithe. 

VII Tá forálacha éagsúla ag an dá ionstraim freisin lena rialaítear faireachán, 
tuairisciú agus meastóireacht. Tá faireachán RRF bunaithe ar bhaint amach 
garspriocanna agus spriocanna, cé i gcás an bheartais comhtháthaithe nach ndéantar 
an fhaisnéis feidhmíochta a chur san áireamh sa tuairisciú airgeadais. Don dá 
ionstraim, tá an chuid is mó de na táscairí a úsáidtear don fhaireachán sonrach do gach 
aon chlár agus gach aon RRP náisiúnta, seachas táscairí coiteanna a bheith ann is 
infheidhme ar fud an bhaill. Ní féidir táscairí den sórt sin a chomhiomlánú, áfach, chun 
feidhmíocht ar leibhéal an Aontais a thomhas ná chun comparáidí a dhéanamh idir 
cláir éagsúla den bheartas comhtháthaithe agus idir a RRPanna. Caithfear 
dlúthchomhordú a dhéanamh ar na meastóireachtaí atá sceidealaithe don dá 
ionstraim in 2024, agus freisin ar athbhreithniú meántéarma ar an mbeartas 
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comhtháthaithe in 2025, mar chuid den ullmhú do chreat an bheartais comhtháthaithe 
i ndiaidh 2027. 

VIII Ar leibhéal an Aontais, tá na socruithe rialaithe agus iniúchóireachta do RRF 
dírithe ar gharspriocanna agus spriocanna a bheith comhlíonta go sásúil. I gcás chistí an 
bheartais comhtháthaithe, agus nuair a dhéantar an caiteachas a aisíoc bunaithe ar na 
costais iarbhír, bíonn na socruithe rialaithe agus iniúchóireachta ar leibhéal an 
Choimisiúin agus ar leibhéal na mBallstát araon ag díriú isteach den chuid is mó ar 
rialtacht an chaiteachais a tabhaíodh. I gcás RRF, caithfidh an Coimisiún a chinntiú go 
bhfuil cosaint éifeachtach á tabhairt do leasanna airgeadais an Aontais; chun é sin a 
dhéanamh, ba cheart go mbeadh dearbhú leordhóthanach á fháil ag an gCoimisiún ó 
na Ballstáit a thugann le fios go bhfuil RRF á chur chun feidhme i gcomhréir leis an dlí 
Eorpach agus náisiúnta. Sa bhreis air sin, ní foláir do na Ballstáit, chun iniúchóireacht 
agus rialú a dhéanamh, sonraí i dtaobh fhaighteoirí deiridh na gcistí a bhailiú mar aon 
le liosta a bheith acu de na bearta a fuair cistiú. 

IX Is athbhreithniú í an anailís chomparáideach seo, agus ní iniúchadh atá inti. Sna 
blianta seo amach romhainn, beidh sé le feiceáil ón mbealach a úsáidfear cláir an 
bheartais comhtháthaithe agus RRF ag an am céanna conas a dhéanfaidh difríochtaí sa 
chreat rialála difear do chur chun feidhme na dtorthaí.  
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Réamhrá 
01 Cuirfidh an Creat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) do thréimhse 2021-20271 
€1 211 billiún de chistiú ar fáil2. Maidir le cistiú an bheartais comhtháthaithe, arna 
dháileadh faoi Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), an Ciste 
Comhtháthaithe (CC)3 agus Ciste Sóisialta na hEorpa Plus (CSE+)4, seasfaidh siad sin do 
€361 bhilliún den mhéid sin agus leithdháilfear é den chuid is mó trí dheontais chuig na 
Ballstáit (féach Bosca 1). 

Bosca 1 

An beartas comhtháthaithe: príomhbheartas infheistíochta 
fadtéarmaí an Aontais 

Is é an beartas comhtháthaithe an príomhbheartas infheistíochta fadtéarmaí i 
mbuiséad an Aontais. Tugadh ‘an beartas réigiúnach’ air i dtús ama nuair a tugadh 
isteach é le Conradh na Róimhe. In 1988, rinneadh na cistí struchtúracha a 
chomhtháthú in aon bheartas comhtháthaithe uileghabhálach amháin de chuid an 
Aontais, a raibh sé mar chuspóir aige ‘chomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta a 
neartú trí éagothromaíochtaí idir leibhéil forbartha na réigiún éagsúil a laghdú’5. 

02 Go luath in 2020, scaip paindéim COVID-19 ón tSín go dtí an Eoraip, rud a spreag 
cor chun donais eacnamaíoch a bhí i bhfad níos mó ná an ceann a bhí ann de bharr 
ghéarchéim airgeadais 2008. Ag deireadh 2021, bhí an Coimisiún ag dréim leis go 
bhfillfí ar na leibhéil fáis eacnamaíoch a bhí ann roimh an bpaindéim faoi thús 20236. 
Chuir ionradh na Rúise ar an Úcráin, áfach, agus an t-ardú ar chostais fuinnimh ina 

                                                      
1 Rialachán (AE, Euratom) 2020/2013 ón gComhairle lena leagtar síos an creat airgeadais 

ilbhliantúil do na blianta 2021 go 2027. 

2 Buiséad fadtéarmach 2021-2027 an Aontais agus NGEU, Fíricí agus figiúirí, 2021, lch. 6. 

3 Rialachán (AE) 2021/1058 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus an Ciste 
Comhtháthaithe (‘Rialachán CFRE/CC’). 

4 Rialachán (AE) 2021/1057 lena mbunaítear Ciste Sóisialta na hEorpa Plus agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (‘Rialachán CSE+’). 

5 Airteagal 174 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. 

6 Réamhaisnéis Eacnamaíoch na hEorpa, Fómhar 2021, páipéar 160, 2021, lch. 24. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&qid=1642092394124
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast_ga
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dhiaidh sin isteach arís ar na réamhaisnéisí eacnamaíocha, agus chuir siad tuilleadh 
moille ar an téarnamh eacnamaíoch7 (féach Fíor 1). 

Fíor 1 – Innéacs méideanna OTI AE-27, 2006 – samhradh 2022 (faoin 
gcéad) 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin. 

03 Chun tionchar na paindéime ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí a mhaolú, chun 
borradh a chur faoin téarnamh agus chun athléimneacht an Aontais agus a chuid 
Ballstát a chothú, ghlac an Chomhairle ionstraim shealadach ar a dtugtar 
NextGenerationEU (NGEU)8. Ó 2021 go 2026, cuirfidh NGEU €807 mbilliún ar fáil do na 
Ballstáit9. Cuirfear thart ar 90 % de chistiú NGEU (€724 bhilliún) ar fáil tríd an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF)10. Soláthróidh RRF idir dheontais (€338 mbilliún) 
agus iasachtaí (€386 bhilliún) a fhéadfaidh an Ballstát a iarraidh11. As an €83 bhilliún de 

                                                      
7 Réamhaisnéis Eacnamaíoch na hEorpa, Samhradh 2022, páipéar 183, 2022, lch. 18. 

8 Airteagal 1 de Rialachán (AE) 2020/2094 ón gComhairle lena mbunaítear Ionstraim 
Théarnaimh de chuid an Aontais Eorpaigh chun tacú leis an téarnamh i ndiaidh ghéarchéim 
COVID-19 (‘Rialachán NGEU’). 

9 Tá na méideanna go léir sa tuarascáil i bpraghsanna reatha. 

10 Rialachán (AE) 2021/241 lena mbunaítear an tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(’Rialachán RRF’). 

11 Airteagal 15(2) de Rialachán RRF. 
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https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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chistí NGEU atá fágtha, úsáideadh €51 bhilliún mar chistiú breise do chláir an bheartais 
comhtháthaithe don tréimhse 2014-2020 trí REACT-EU12 (féach Bosca 2). 

Bosca 2 

RRF: ionstraim shealadach aonuaire le haghaidh téarnamh 
eacnamaíoch 

Is ionstraim shealadach aonuaire é RRF atá curtha ar bun faoi theideal an 
chomhtháthaithe eacnamaíoch, shóisialta agus chríochaigh den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE)13. Tá RRF beartaithe chun rannchuidiú leis 
an téarnamh ón ngéarchéim eacnamaíoch arb í paindéim COVID-19 ba chúis léi trí 
fhás inbhuanaithe a spreagadh agus athléimneacht a fhorbairt i gcoinne suaití 
amach anseo. 

04 I bhFíor 2, léirítear an tacaíocht airgeadais fhoriomlán ón Aontas atá ar fáil trí
NGEU agus CAI sna blianta seo amach romhainn. 

Fíor 2 – Tacaíocht airgeadais ón Aontas atá ar fáil trí NGEU agus CAI

i bpraghsanna reatha 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin a foilsíodh in Aibreán 2021. 

12 Rialachán (AE) 2020/2221 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 a mhéid a 
bhaineann le hacmhainní breise agus socruithe cur chun feidhme chun cúnamh a chur ar 
fáil chun leigheas dhíobháil na géarchéime a chothú i gcomhthéacs phaindéim COVID-19 
agus a hiarmhairtí sóisialta agus téarnamh glas, digiteach agus athléimneach a ullmhú don 
gheilleagair (Rialachán ‘REACT-EU’). 

13 Aithris 2 de Rialachán RRF. Airteagal 175 CFAE. 

REACT-EU

NextGenerationEU
€807 bn

2021-2027
Buiséad fadtéarmach

€1 211 bn

Cistí an bheartais
comhtháthaithe
(CFRE/CC agus CSE+)

An tSaoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta 
€724 bn, ar de sin
€338 bn, do dheontais agus
€386 bn d’iasachtaí

Cistí AE eile

Réimsí beartais eile

€32 bn

€361 bn

€338 bn –
deontais

€165 bn – iasachtaí 
gníomhachtaithe

€221 bn – iasachtaí 
neamh-ghníomhachtaithe

€850 bn

€51 bn

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/mff_2021-2027_breakdown_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT


 12 

 

05 Tá píblíne thionscadail aonair ann le haghaidh infheistíochtaí beartaithe atá le 
maoiniú as buiséad an Aontais. Ós rud é go bhfuil RRF agus cistí an bheartais 
comhtháthaithe araon á gcur chun feidhme ag an am céanna, éilíonn an reachtaíocht 
atá mar bhonn leis an dá ionstraim go ndéanfar infheistíochtaí a phleanáil agus a chur 
chun feidhme ar chaoi a fhágann go bhfuil an dá ionstraim ag comhlánú a chéile 
seachas iad a bheith ina ndúbailt ar a chéile. Go sonrach, tá ceanglas sa reachtaíocht a 
éilíonn go sonrófar i ndoiciméid an chlársceidil an chaoi a samhlaítear a bheidh an 
chomhlántacht sin ann14. Ag an am céanna, tá cosc ar chistiú dúbailte de chineál ar 
bith15. 

  

                                                      
14 Airteagal 28 de Rialachán RRF. Airteagail 11 agus 22(3)(a) de Rialachán (AE) 2021/1060 lena 

leagtar síos forálacha coiteanna (Rialachán na bhForálacha Coiteanna, an ‘CPR’). 

15 Aithris 62 de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Scóip agus cur chuige 
06 San athbhreithniú seo, déantar anailís chomparáideach ar chistí an bheartais 
comhtháthaithe do 2021-2027 agus ar RRF, d’fhonn rannchuidiú le CAInna a bheidh 
ann i ndiaidh 2027. Bhreathnaíomar ar an topaic sin mar gheall ar a thábhachtaí atá an 
dá ionstraim don téarnamh eacnamaíoch i mBallstáit an Aontais tar éis phaindéim 
COVID-19, chomh maith leis an spéis atá léirithe sa sásra atá ann chun RRF a thabhairt i 
gcrích. Tá scrúdú déanta againn ar na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir an dá 
ionstraim, ag díriú isteach ar a gcreat foriomlán, ar a rialachas agus ar a socruithe 
bainistíochta, chomh maith leis na hidirnaisc atá acu mar aon leis na rioscaí agus na 
dúshláin atá ag éirí as iad a bheith á gcur chun feidhme ag an am céanna sna blianta 
amach romhainn. 

07 Rinneamar comparáid idir an reachtaíocht is bun le RRF agus an reachtaíocht is 
bonn le cistí an bheartais comhtháthaithe (CFRE, CC, CSE+, ach gan REACT-EU, an Ciste 
um Aistriú Cóir ná an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa san áireamh) do thréimhse 
2021-2027. Rinneamar anailís freisin ar threoraíocht maidir le RRF atá eisithe ag an 
gCoimisiún, agus bhí agallaimh againn le daoine atá ag obair sna heintitis seo a leanas: 
Ard-Stiúrthóireacht an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh (AS REGIO), an Ard-
Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú (AS EMPL) agus Ard-
Stiúrthóireacht na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais (AS ECFIN), chomh maith le 
tascfhórsa RECOVER na hArdrúnaíochta. 

08 Ar leibhéal na mBallstát, rinneamar agallaimh le húdaráis chomhordúcháin 
náisiúnta RRF agus le comhlachtaí eile a raibh baint acu leis na pleananna náisiúnta 
téarnaimh agus athléimneachta (RRPanna) a tharraingt suas agus a chur chun feidhme 
faoi RRF agus faoi chomhaontuithe comhpháirtíochta do thréimhse 2021-2027. 
Roghnaíomar an Ghearmáin, an Spáinn, an Fhrainc, an Iodáil, an Rómáin agus an 
tSlóivéin dár n-athbhreithniú, ionas go mbeadh Ballstáit le struchtúr polaitiúil 
cónaidhme agus struchtúr polaitiúil rialtais láir againn laistigh de scóip na 
hiniúchóireachta. Is iad an Spáinn agus an Iodáil an dá thír is mó a fuair cistí, ó thaobh 
cistiú comhcheangailte faoin mbeartas comhtháthaithe agus faoi RRF araon. Maidir le 
RRPanna na mBallstát inár sampla, bhí siad sin glactha faoi dheireadh mhí Mheán 
Fómhair 2021, nuair a chuireamar tús lenár gcuid oibre. 
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09 Bhaineamar leas freisin as breis agus 200 staidéar agus foilseachán atá ar fáil go 
poiblí ó institiúidí eile de chuid an Aontais, ó institiúidí taighde, ó lucht acadúil agus ó 
mheithleacha machnaimh, chomh maith le go leor dár gcuid tuarascálacha féin 
(féach Iarscríbhinn I). 

10 Is athbhreithniú é seo, ní iniúchadh é. Nuair a bhíomar i mbun oibre air seo, bhí 
RRF sa dara bliain dá chur chun feidhme, cé go raibh an cur chun feidhme do chistí an 
bheartais comhtháthaithe do thréimhse 2021-2027 díreach tosaithe ar bhonn 
chéimseach i Márta 2022.  
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An creat foriomlán 

Tosaíochtaí den chineál céanna, ach tá cistiú RRF nasctha níos 
dlúithe le hathchóirithe 

Tosaíochtaí den chineál céanna curtha i láthair ar bhealach éagsúil 

11 Tá sé d’aidhm ag RRF agus ag cistí an bheartais comhtháthaithe, araon, 
rannchuidiú le tosaíochtaí polaitiúla an Aontais ó thaobh an claochlú digiteach agus an 
t-aistriú glas a chothú16. Chomh maith leis sin, tacaíonn siad araon le hinfheistíochtaí in 
‘Comhtháthú, athléimneacht agus luachanna’ faoi cheannteideal 2 de CAI. Tugann an 
forluí sin rogha mhór do na Ballstáit maidir le cé acu ionstraim a roghnóidh siad chun 
infheistíocht ar leith a mhaoiniú. 

12 Tá tosaíochtaí caiteachais RRF agus chistí an bheartais comhtháthaithe 
struchtúrtha agus curtha i láthair ar bhealach éagsúil. Déanann RRF réimsí beartais an 
Aontais a ghrúpáil ina sé cholún17, cé go dtacaíonn cistí an bheartais comhtháthaithe 
do 2021-2027 le cúig chuspóir beartais18 (féach Fíor 3 agus Iarscríbhinn II le haghaidh 
tuilleadh mionsonraí faoin gcaiteachas a bhí beartaithe amhail i nDeireadh 
Fómhair 2022). 

                                                      
16 Treoirlínte Polaitiúla an Choimisiúin 2019-2024, 16.7.2019. 

17 Airteagal 3 de Rialachán RRF. 

18 Airteagal 5(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/62e534f4-62c1-11ea-b735-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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Fíor 3 – Cuspóirí an Bheartais Comhtháthaithe agus colúin RRF 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar Rialachán na bhForálacha Coiteanna agus ar Rialachán RRF. 

13 Tá difríochtaí sonracha ann maidir leis an gcaoi ar féidir cistiú ón Aontas a 
leithdháileadh faoi RRF agus faoin mbeartas comhtháthaithe. 

— Tá spriocanna i leithdháileadh an bhuiséid de 37 % ar a laghad don aistriú glas 
agus 20 % ar a laghad don chlaochlú digiteach socraithe in RRF19. De réir RRPanna 
na mBallstát go léir, rachfar thar an dá thairseach sin20. 

— Tá ceanglas maidir le díriú téamach i mbeartas comhtháthaithe 2021-2027. Faoin 
gceanglas sin, cosúil le RRF, ní mór sciar íosta de chistiú CFRE agus CC a 
leithdháileadh ar nuálaíocht (25 % ar a laghad, ag ardú go 85 % do na réigiúin is 
forbartha) agus ar an aistriú glas (30 % ar a laghad)21; i gcás CSE+, tá sciar íosta le 
leithdháileadh ar chuimsiú sóisialta (25 % ar a laghad), ar fhostaíocht don aos óg 
(12.5 % ar a laghad), ar dhul i ngleic le bochtaineacht leanaí (5 % ar a laghad) agus 
ar thacú leis na daoine is díothaí (3 % ar a laghad)22. Ní mhaoiníonn an beartas 
comhtháthaithe athchóirithe ar an riarachán poiblí, cé is moite de roinnt 
eisceachtaí, amhail athchóirithe atá spriocdhírithe ar institiúidí margaidh saothair 
agus seirbhísí faoi CSE+23. Éilíonn sé, áfach, coinníollacha cumasúcháin a 

                                                      
19 Airteagal 18(4)(e) agus 18(4)(f) de Rialachán RRF. 

20 An Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta. 

21 Airteagal 4 de Rialachán CFRE/CC. 

22 Airteagal 7 de Rialachán CSE+. 

23 Airteagal 4(1)(b) de Rialachán CSE+. 

Comhtháthú 2021-2027
cúig chuspóir beartais

Réimsí beartais RRF
sé cholún

An t-aistriú 
glas

Geilleagar carbóin 
níos glaise,

glan-nialasach
agus Eoraip 

athléimneach
An Eoraip 

nasctha

Fás agus 
fostaíocht atá 

cliste, 
inbhuanaithe 

agus cuimsitheach

Eoraip atá 
iomaíoch agus 

níos cliste

Eoraip shóisialta 
agus 

chuimsitheach

Comhtháthú 
sóisialta agus 

críochach

Athléimneacht 
sláinte, 

eacnamaíoch, 
shóisialta agus 
institiúideach

Beartais don 
chéad 

ghlúin eile

Eoraip níos 
gaire do na 
saoránaigh

An claochlú 
digiteach

7 %8 %8 %11 %25 %42 %

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
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chomhlíonadh, mar réamhriachtanas do chur chun feidhme chistí an bheartais 
comhtháthaithe 24. 

Cuireann an dá ionstraim de cheangal ar na Ballstáit seasamh leis an gcoinníollacht 
chun buiséad an Aontais a chosaint25 agus gan ach na hinfheistíochtaí sin nach 
ndéanann dochar suntasach don chomhshaol a chistiú26. 

Tá RRF ceaptha a bheith nasctha níos dlúithe le hathchóirithe atá sna 
CSRanna, ach bhí roinnt gnéithe tábhachtacha ann nár tugadh aghaidh 
fós orthu 

14 Mar chuid den Seimeastar Eorpach, déanann an Coimisiún anailís ar riachtanais 
athchóirithe struchtúracha agus infheistíochta sna Ballstáit agus eisíonn sé moltaí 
tírshonracha (CSRanna) 27 atá ina dtreoraíocht shaincheaptha maidir le beartais 
mhaicreacnamaíocha, bhuiséadacha agus struchtúracha28. 

15 Cuireann RRF agus an beartas comhtháthaithe, araon, de cheangal ar na Ballstáit 
aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus tosaíochtaí atá leagtha amach in CSRanna 2019 
agus 202029. A mhéid a bhaineann le cistí an bheartais comhtháthaithe, déantar 
tosaíochtaí infheistíochta a shainiú le linn phróiseas an chlársceidealaithe 30, mar a 
ndéantar CSRanna a chur san áireamh. San am a chuaigh thart, fuaireamar amach gur 
mhinic nár chuir na Ballstáit a CSRanna chun feidhme ina n-iomláine, agus go raibh an 
nasc idir caiteachas an Aontais agus cur chun feidhme na CSRanna lag le linn thréimhse 

                                                             
24 Airteagal 15 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

25 Rialachán (AE, Euratom) 2020/2092 maidir le córas ginearálta coinníollachta chun buiséad 
an Aontais a chosaint. 

26 Airteagal 17 de Rialachán (AE) 2020/852 maidir le creat a bhunú chun infheistíocht 
inbhuanaithe a éascú, agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2019/2088. 

27 Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón 
gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar 
bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú. 

28 Airteagail 121 agus 148 CFAE 

29 Airteagal 17(3) de Rialachán RRF. Airteagal 12(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

30 Iarscríbhinn D a ghabhann le Tuarascálacha Tíre 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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2011-201831. Rinne an Coimisiún anailís le déanaí ar a mhéid a cuireadh CSRanna 2019-
2020 chun feidhme. Fuarthas amach go ndearnadh roinnt dul chun cinn nó dul chun 
cinn teoranta i leith 85 % díobh, agus go ndearnadh dul chun cinn suntasach i ndáil le 
11 %. Ní dhearnadh ach 1 % de na CSRanna a chur chun feidhme ina n-iomláine. I gcás 
3 % díobh, ní dhearnadh aon dul chun cinn32. 

16 Déanann Rialachán RFF maoiniú ón Aontas a nascadh le hathchóirithe 
struchtúracha náisiúnta ar bhealach níos dírí ná mar a dhéantar leis an mbeartas 
comhtháthaithe. Cuireann sé de cheangal ar na Ballstáit aghaidh a thabhairt ina 
RRPanna ar ‘na dúshláin ar fad nó ar fho-thacar suntasach’ de na dúshláin atá sna 
CSRanna. Thairis sin, rinneadh ceanglais tuairiscithe RRF a chomhtháthú isteach i 
Seimeastar Eorpach 2022. Má mheasann an Coimisiún nach bhfuil na RRPanna ag 
tabhairt aghaidh ar bhealach leordhóthanach ar na dúshláin atá ann do na Ballstáit, is 
féidir leis CSRanna breise a mholadh33. Mar a thuairiscíomar le déanaí, níor tugadh 
aghaidh ar roinnt athchóirithe struchtúracha tábhachtacha de CSRanna 2019 sna 
RRPanna a scrúdaíomar go dtí seo34.  

Modh leithdháilte cistí agus maoinithe difriúil trí bhannaí a 
eisiúint do RRF 

Tá difríocht idir modhanna leithdháilte cistí faoin mbeartas 
comhtháthaithe agus faoi RRF 

17 Baineann cistí an bheartais comhtháthaithe agus RRF úsáid as modhanna éagsúla 
chun cistiú a leithdháileadh ar na Ballstáit. Cuirtear éagothromaíochtaí náisiúnta agus 
réigiúnacha san áireamh i leithdháileadh chistí an bheartais comhtháthaithe, agus tá sé 

                                                             
31 Tuarascáil speisialta 16/2020: ‘An Seimeastar Eorpach – Tugann na moltaí tírshonracha 

aghaidh ar shaincheisteanna tábhachtacha, ach ní foláir iad a chur chun feidhme ar 
bhealach níos fearr’, míreanna 41-44 agus 60. Tuairim Uimh. 06/2020 maidir leis an togra le 
haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (COM(2020) 408), mír 46. 

32 Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le Seimeastar Eorpach 2022 – Pacáiste an Earraigh, 
COM(2022) 600, Foscríbhinn 2, lch. 18. 

33 An Seimeastar Eorpach tráth na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta. 

34 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’, mír 53. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_GA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/linking-european-semester-and-recovery-and-resilience-facility_ga
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_GA.pdf
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sin bunaithe ar fhoirmle sheanbhunaithe, foirmle Bheirlín35. Comhaontaíodh an modh 
chun cistí a leithdháileadh faoi RRF i mí Iúil 202036. Leis an modh sin, breithnítear na 
héagothromaíochtaí forbartha a bhí ann roimh an bpaindéim ar an leibhéal náisiúnta, 
ach ní dhéantar é sin ar an leibhéal réigiúnach. Tháinig meath ar an OTI i gcuid de na 
Ballstáit mar gheall ar an bpaindéim. Chiallaigh sé sin go raibh éagothromaíochtaí 
struchtúrtha roimh an bpaindéim ina toisc níos mó a mhéid a bhain le leithdháileadh 
dheontais RRF a chinneadh ná mar a bhí tionchar eacnamaíoch na paindéime, cé go 
raibh an tionchar eacnamaíoch a mhaolú ar cheann de phríomhchuspóirí RRF 
(féach Bosca 3). 

Bosca 3 

Modhanna leithdháilte cistiúcháin 

Is é an OTI réigiúnach agus an t-ollioncam náisiúnta (OIN) per capita an 
príomhchritéar leithdháilte le haghaidh chistí an bheartais comhtháthaithe, i.e. 
rathúnas coibhneasta i gcomparáid le meán an Aontais, arna choigeartú de réir na 
cumhachta ceannaigh37. Ar na tosca eile a chuirtear san áireamh, tá rátaí 
dífhostaíochta, leibhéil oideachais, glanimirce ó lasmuigh den Aontas, agus 
astaíochtaí gás ceaptha teasa38. Cuirtear roinnt coigeartuithe críochnaitheacha i 
bhfeidhm chun a áirithiú go sroichfidh dóthain cistí na réigiúin is lú forbairt39. 

Déantar 70 % de chomhchuid deontais RRF a leithdháileadh bunaithe ar dhaonra 
an Bhallstáit, ar a OTI per capita in 2019, agus ar a mheánráta dífhostaíochta sna 
cúig bliana ó 2015 go dtí 2019. Déantar an 30 % eile a leithdháileadh go sealadach 
bunaithe ar an titim mheasta in OTI in 2020 agus 2021, foráil atá ceaptha tionchar 
eacnamaíoch na paindéime a léiriú40. Ní chuirtear difríochtaí i bpraghsanna idir na 
Ballstáit san áireamh do RRF41. Tá uasteorainn i bhfeidhm chun a chinntiú nach 
mbeidh cistí comhchruinnithe an iomarca i gcuid de na Ballstáit42. 

                                                      
35 Athbhreithniú mear ar chásanna 2019: ‘Leithdháileadh ar chistiú ón mBeartas 

Comhtháthaithe ar na Ballstáit do 2021-2027’, Márta 2019, mír 4. 

36 Conclúidí ón gcruinniú urghnách den Chomhairle, EUCO 10/20, 21.7.2020. 

37 Airteagal 108(2) agus Iarscríbhinn XXVI de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

38 Iarscríbhinn XXVI (1) go (7) ag ghabhann le Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

39 Iarscríbhinn XXVI (10) go (17) ag ghabhann le Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

40 Iarscríbhinní I, II agus III a ghabhann leRialachán RRF. 

41 Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán RRF. 

42 Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán RRF. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/ga/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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An leithdháileadh uasta measta sin de 30 % de chomhchuid deontais RRF bunaithe 
ar an meath san OTI43, rinneadh é a nuashonrú i mí an Mheithimh 202244 bunaithe 
ar athruithe iarbhír san OTI45. 

Na Ballstáit sin a ndearnadh méid a ndeontas a choigeartú in airde, caithfidh siad 
athchóirithe agus infheistíochtaí nua a mholadh trí RRPanna nua a chur isteach i 
gcás inar mian leo na deontais a úsáid, cé go bhfuiltear á mholadh do na Ballstáit 
ar laghdaíodh a ranníocaíocht uasta airgeadais críochnaitheach leanúint de bheith 
ag cur a gcuid RRPanna bunaidh chun feidhme agus iad ag brath ar fhoinsí 
malartacha cistiúcháin, lena n-áirítear cistí náisiúnta agus an iarraidh ar iasacht 
RRF46. 

Tá feidhm ag uasmhéid iasachta RRF de 6.8 % de OIN 2019 maidir le gach 
Ballstát47. Is féidir méid na tacaíochta iasachta a mhéadú, áfach, in imthosca 
eisceachtúla agus ar choinníoll go bhfuil acmhainní ar fáil, i.e. níor bhain Ballstáit 
eile úsáid iomlán as a gcomhchuid iasachta48. Go praiticiúil, tá iasachtaí RRF níos 
tarraingtí do na Ballstáit sin a fhaigheann iasacht ar ráta úis atá níos airde ná an 
ráta úis atá ag an gCoimisiún.  

18 I mí an Mheithimh 2022, rinneadh na méideanna a leithdháileadh faoi RRF a 
nuashonrú. Is é an toradh a bhí ar an nuashonrú sin ná go bhfuair 19 Bhallstát níos lú 
ná an méid a bhí measta ar dtús. Tháinig laghdú 24 %, 22 % agus 19 %, faoi seach, ar na 
méideanna deontais a bhí ann don Bheilg, don Ísiltír agus don Ungáir. Fuair an 
Phortaingéil an méadú is mó (12 %), agus ina dhiaidh sin tháinig an Spáinn (11 %) agus 
an Ghearmáin (9 %). Ba iad an Spáinn agus an Iodáil an dá fhaighteoir ba mhó a fuair 
comhchuid deontais RRF, sa mhéid go bhfuair siad le chéile 43 % den leithdháileadh 
críochnaitheach RRF. Is í an Pholainn an faighteoir is mó de chistiú an bheartais 
comhtháthaithe do 2021-2027 (20 %), agus ina dhiaidh sin tá an Iodáil (12 %) agus an 
Spáinn (10 %) (féach Iarscríbhinn III agus Fíor 4). 

                                                      
43 Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán RRF. 

44 Nóta ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig an bParlaimint, ‘RFF: nuashonrú ar 
ranníocaíocht uasta airgeadais RRF, 30.6.2022. 

45 Airteagal 11(2) de Rialachán RRF. 

46 Cuid I, roinn II.2.A agus B den Treoraíocht ón gCoimisiún maidir le Pleananna Téarnaimh 
agus Athléimneachta i gcomhthéacs REPowerEU, 2022/C 214/1. 

47 Airteagal 14(5) de Rialachán RRF. 

48 Airteagal 14(6) de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0531(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Fíor 4 – Cistiú an Bheartais Comhtháthaithe agus leithdháileadh 
críochnaitheach dheontais RRF de réir an Bhallstáit 

I milliúin euro, praghsanna reatha 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí an Choimisiúin, lena n-áirítear CCE ach gan na méideanna a aistríodh 
chuig SCE san áireamh, arna bhfáil i mí Iúil 2022 le haghaidh RRF agus arna bhfoilsiú i mí Aibreáin 2021 le 
haghaidh chistí an bheartais comhtháthaithe. 

19 Is féidir iasachtaí RRF a iarraidh suas go dtí mí Lúnasa 202349. Faoi Dheireadh 
Fómhair 2022, ní raibh ach seacht mBallstát ann50 a raibh iasachtaí iarrtha acu, arbh 
ionann luach na n-iasachtaí sin agus €165 bhilliún (43 % de mhéid iomlán na hiasachta 
a bhí ar fáil). Ba iad an Iodáil, an Ghréig agus an Rómáin, agus iadsan amháin, na 
Ballstáit a d’iarr an t-uasmhéid. 

                                                      
49 Airteagal 14(2) de Rialachán RRF. 

50 An Ghréig, an Iodáil, an Chipir, an Pholainn, an Phortaingéil, an Rómáin agus an tSlóivéin. 
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https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2022_06_30_update_maximum_financial_contribution_rrf_grants.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/1_table_breakdown_of_cohesion_policy_current_prices.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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20 Má dhéantar comhchuid iasachta RFF a úsáid ina hiomláine, tiocfaidh méadú ó 
thart ar 1 % go dtí suas le 3 % de OTI an Aontais ar an sciar den chaiteachas poiblí atá á 
mhaoiniú ag an Aontas sna Ballstáit. Le RRF, méadófar tuilleadh an sciar de na 
hinfheistíochtaí poiblí atá á maoiniú ag an Aontas sna Ballstáit. In 2021, bhí an 
Coimisiún ag dréim leis go dtiocfaidh méadú ar an infheistíocht phoiblí ó 3 % de OTI an 
Aontais in 2019 go dtí 3.5 % in 2023. Is mar gheall ar RRF a bheidh cuid mhór den 
mhéadú sin ann51. 

Tá RRF á mhaoiniú trí bhannaí a eisiúint 

21 Déantar caiteachas faoi bhuiséad an Aontais, lena n-áirítear trí chistí an bheartais 
comhtháthaithe, a mhaoiniú go príomha ó ranníocaíochtaí ó na Ballstáit agus, go 
pointe níos lú, ó ioncam sonrach eile52. I gcodarsnacht leis sin, déantar NGEU – agus, 
dá bhrí sin, RRF – a mhaoiniú go hiomlán trí iasachtaíocht ar mhargaí caipitil53. Is 
úrnuacht mhór don Aontas é fiachas coiteann a eisiúint ar scála den sórt sin 
(féach Bosca 4). 

                                                      
51 Réamhaisnéis Eacnamaíoch na hEorpa, Fómhar 2021, páipéar 160, lch. 35. 

52 Airteagal 2(1) de Chinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle maidir le córas 
acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh. 

53 Airteagal 5(1) de Chinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle. 

https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/autumn-2021-economic-forecast-recovery-expansion-amid-headwinds_ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
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Bosca 4 

Maoiniú trí bhannaí a eisiúint 

Faoi 2026, cruinneoidh an Coimisiún cistí le haghaidh NGEU trí bhannaí AE a 
eisiúint54. Beidh éagsúlacht i dtéarmaí na mbannaí. Is é 30 bliain a bheidh sna 
téarmaí is faide, ach eiseofar bannaí eile le haghaidh téarmaí i bhfad níos giorra, 
lena n-áirítear ‘billí AE’ gearrthéarmacha a bhfuil tréimhsí aibíochta níos giorra ná 
bliain acu. Beidh fiachas uile NGEU íoctha ar ais faoi 205855. Is é buiséad an 
Aontais a sheasfaidh aisíoc an bhunairgid agus an úis ghaolmhair le haghaidh na 
gcistí a úsáidtear mar dheontais. Na Ballstáit a fhaigheann an iasacht, déanfaidh 
siad iasachtaí RRF agus na costais a bhaineann le cistí a fháil ar iasacht, lena n-
áirítear an t-ús, a aisíoc56. Faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2022, bhí 
€226 bhilliún i mbannaí eisithe ag an gCoimisiún57, chomh maith le €81.4 billiún a 
bheith eisíoctha i ndeontais agus €34.2 billiún in iasachtaí. 

I láthair na huaire, táimid ag obair ar iniúchadh ar an gcaoi a bhfuil bainistiú 
fiachais ar siúl ag an gCoimisiún maidir le NGEU. Tá sé beartaithe againn ár 
dtuarascáil a fhoilsiú in 2023. 

Tá tréimhse incháilitheachta RRF níos giorra, agus ní théann sí 
thar dheireadh na hionstraime 

22 Is é naoi mbliana an tréimhse incháilitheachta do chistí an bheartais 
comhtháthaithe do 2021-202758. Do thréimhse 2014-2020, is é deich mbliana an 
tréimhse incháilitheachta59. Tá tréimhse incháilitheachta RRF níos giorra, is é sin sé 
bliana go leith. I rith na tréimhse sin, ní foláir na garspriocanna agus na spriocanna a 

                                                      
54 Airteagail 4 agus 7 de Chinneadh Cur Chun Feidhme C(2021) 2502 final ón gCoimisiún lena 

mbunaítear na socruithe is gá le haghaidh riarachán na n-oibríochtaí iasachtaíochta faoi 
Chinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle agus na n-oibríochtaí iasachtóireachta 
a bhaineann le hiasachtaí a dheonaítear i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán RRF. 

55 Airteagal 6 de Chinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle. 

56 Airteagal 5(2) de Chinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle. Airteagal 15(3) de 
Rialachán RRF. Airteagal 220(5)(e) den Rialachán Airgeadais. 

57 An tAontas Eorpach mar iasachtaí – caidreamh idir infheisteoirí. 

58 Airteagal 63(2) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

59 Airteagal 65(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 lena leagtar síos na forálacha coiteanna 
(‘CPR 2014-2020’). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=celex%3A32018R1046
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations_ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
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bheith bainte amach agus is féidir na híocaíochtaí gaolmhara a dhéanamh suas go dtí 
deireadh 202660. Chomh maith le bheith níos faide, maireann tréimhse 
incháilitheachta an bheartais comhtháthaithe amach thar dheireadh na clárthréimhse, 
ach ní hamhlaidh an scéal do RRF. Faoi mar atá le cistí an bheartais comhtháthaithe, níl 
aon oibleagáid ar na Ballstáit, áfach, cistiú uile RRF atá ar fáil dóibh a chaitheamh go dtí 
deireadh na tréimhse (féach Fíor 5). 

Fíor 5 – Tréimhsí incháilitheachta chistí an bheartais comhtháthaithe 
agus RRF 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar Rialachán na bhForálacha Coiteanna do 2014-2020 agus do 2021-2027, 
Rialachán RRF, agus Rialachán REACT-EU. 

23 Faoin mbeartas comhtháthaithe, is féidir caiteachas a dhearbhú le haghaidh 
aisíocaíochta tar éis dheireadh na clárthréimhse. Cruthaíonn sé sin forluí idir na 
tréimhsí: tá an tréimhse incháilitheachta do chlár amháin ag dul isteach i dtús na 
clárthréimhse ina dhiaidh sin, agus d’fhéadfadh sé sin a bheith ina dhíspreagadh le tús 
a chur in am leis an tréimhse ina dhiaidh sin. 

                                                      
60 Airteagail 17(2), 18(4)(i) agus 24(1) de Rialachán RRF. 

CP 2014-2020

maoiniú

CP 2021-2027

REACT-EU

RRF
NGEU

Feabhra 
2020

Lúnasa 
2026

Tréimhse roimh ghlacadh an rialacháin ábhartha ar lena linn is féidir bearta atá curtha chun 
feidhme cheana a mhaoiniú go cúlghabhálach
Tréimhse chaiteachais bhreise i ndiaidh dheireadh na clárthréimhse

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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24 Ina theannta sin, mar a chuireamar in iúl roimhe seo, fágann creat ama fada go 
bhfuil sé níos deacra riachtanais infheistíochta a shainiú nuair a bhíonn comhaontuithe 
comhpháirtíochta agus cláir á gcaibidliú61. Chun aghaidh a thabhairt air sin, agus má 
bhíonn bonn cirt leis, is féidir cláir an bheartais comhtháthaithe a leasú le linn na 
clárthréimhse62. I gcás RRF, ní dhéanfaidh an Coimisiún aon eisíocaíochtaí tar éis 
dheireadh 2026. 

  

                                                      
61 Tuarascáil speisialta 36/2016: ‘Measúnú ar na socruithe maidir le cláir chomhtháthaithe 

agus forbartha tuaithe 2007-2013 a dhúnadh’, míreanna 58-64 agus 128-130. 

62 Tuarascáil speisialta 24/2021: ‘Maoiniú feidhmíochtbhunaithe sa Bheartas 
Comhtháthaithe – Uaillmhianta fiúntacha, ach bhí bacainní ann go fóill i dtréimhse 2014-
2020’, mír 82. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
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Rialachas agus bainistíocht 

Déantar RRF agus cistí an bheartais comhtháthaithe a bhainistiú 
mar chuid de bhuiséad an Aontais, ach tá rannpháirtíocht na 
Comhairle riachtanach in eisíocaíochtaí RRF 

Is cuid de bhuiséad an Aontais iad cistí an bheartais comhtháthaithe 
agus deontais RRF, ach ní cuid den bhuiséad iad iasachtaí RRF 

25 Is cuid de bhuiséad bliantúil agus de chuntais an Aontais iad cistí an bheartais 
comhtháthaithe63. Cé gur glacadh buiséad NGEU lasmuigh de CAI, is cuid de bhuiséad 
bliantúil an Aontais agus de na cuntais chomhdhlúite iad deontais RRF64. Ní cuid de 
bhuiséad an Aontais iad iasachtaí RRF, ach áirítear sna cuntais chomhdhlúite iad65. Mar 
sin féin, ar mhaithe leis an trédhearcacht, cuireann an Coimisiún faisnéis maidir le 
comhpháirt na hiasachta sa dréachtbhuiséad freisin66. 

Caitheann an Coimisiún dul i gcomhairle leis an gComhairle sula 
ndéantar cistí RRF a eisíoc 

26 Roinneann an Coimisiún, agus go sonrach AS REGIO agus AS EMPL, freagracht leis 
na Ballstáit as cistí an bheartais comhtháthaithe a bhainistiú67. Scéal eile atá ann do 
RRF. Déanann an Tascfhórsa Téarnaimh agus Athléimneachta san Ardrúnaíocht 
(RECOVER) agus AS ECFIN RRF a bhainistiú go díreach68. Comhordaíonn an Coimisiún 
obair a ranna éagsúla go hinmheánach chun comhsheasmhacht idir an dá ionstraim a 
áirithiú. 

                                                      
63 Airteagal 10 de Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 maidir leis na rialacha airgeadais is 

infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais (an ‘Rialachán Airgeadais’). 

64 Airteagail 21(6), 83(1)(b)(i) agus 244(1)(a) den Rialachán Airgeadais. 

65 Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le cuntais bhliantúla chomhdhlúite an Aontais 
Eorpaigh do Bhliain Airgeadais 2021, COM(2022) 323 final, Nóta 2.4.1.1, lch. 65. 

66 Ráiteas Meastacháin ón gCoimisiún do bhliain airgeadais 2022, lch. 17. 

67 Airteagal 7 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

68 Airteagal 8 de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/2021_eu_accounts_adopted_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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27 Is ar an gCoimisiún amháin atá an fhreagracht agus an chuntasacht as 
eisíocaíochtaí faoi chláir an bheartais comhtháthaithe a fhormheas. Socruithe eile atá 
anseo freisin do RRF. Sula nglactar an cinneadh lena n-údaraítear aon eisíocaíochtaí a 
dhéanamh faoi RRF, bíonn ar an gCoimisiún a mheasúnú tosaigh a thíolacadh agus 
tuairim an Choiste Eacnamaíoch agus Airgeadais sa Chomhairle a chur san áireamh. 
Bíonn ar choiste d’ionadaithe ó na Ballstáit an cinneadh ón gCoimisiún a scrúdú agus is 
féidir leis an gcoiste sin an cinneadh sin a chealú le tromlach cáilithe69. 

Níl iasachtaí RRF clúdaithe san urscaoileadh a dheonaíonn an 
Pharlaimint 

28 Tá deighilt shoiléir freagrachtaí maidir le cistí an bheartais comhtháthaithe ann 
idir an Pharlaimint agus an Chomhairle (mar an t-údarás buiséadach agus urscaoilte) 
agus an Coimisiún (atá i gceannas chur chun feidhme an bhuiséid). Is í an Pharlaimint, 
le comhaontú ón gComhairle, a fhormheasann buiséad bliantúil an Aontais70. Déanann 
an Coimisiún cuntais bhliantúla a tharraingt suas, agus bíonn air formheas – nó 
‘urscaoileadh’ – a lorg ina leith sin ón bParlaimint. Féadann an Pharlaimint 
urscaoileadh a dheonú, bunaithe ar mholadh ón gComhairle71. An chumhacht atá ag an 
bParlaimint urscaoileadh a dheonú don Choimisiún, tá feidhm aige sin freisin maidir le 
RRF72. Ní chlúdaíonn an t-urscaoileadh sin, áfach, comhchuid iasachta RRF. 

                                                      
69 Airteagal 24(4) agus (5) de Rialachán RRF. 

70 Airteagal 314 CFAE. 

71 Airteagal 319 CFAE. Airteagal 261(1) den Rialachán Airgeadais. 

72 Iarscríbhinn I, pointe 39, a ghabhann leis an gComhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint 
na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in 
ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus maidir le hacmhainní dílse 
nua, lena n-áirítear treochlár chun acmhainní dílse nua a thabhairt isteach. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)
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Déantar cistí an bheartais comhtháthaithe agus RRF a chur chun 
feidhme faoi mhodhanna bainistíochta éagsúla, rud a éilíonn 
iarracht bhreise riaracháin 

Déantar an beartas comhtháthaithe a imscaradh faoi chreat coiteann de 
chuid an Aontais, cé gur trí chórais náisiúnta a dhéantar RRF a chur chun 
feidhme 

29 Tá difríochtaí soiléire ann maidir leis an gcaoi a ndéantar na hionstraimí a chur 
chun feidhme go praiticiúil. Mar shampla, ní hiad na freagrachtaí céanna atá ar na 
riaracháin náisiúnta agus réigiúnacha. Is iad na Ballstáit agus na réigiúin uile a 
chuireann cistí an bheartais comhtháthaithe chun feidhme bunaithe ar chreat atá 
leagtha amach i Rialachán na bhForálacha Coiteanna (CPR). Déantar RRF a chur chun 
feidhme trí chórais náisiúnta atá, de réir an tsainmhínithe, sonrach do gach Ballstát ar 
leith (féach Bosca 5). 

Bosca 5 

Freagrachtaí na riarachán sna Ballstáit 

Déantar cistí an bheartais comhtháthaithe a chur chun feidhme faoi bhainistíocht 
chomhroinnte, trí chláir náisiúnta agus réigiúnacha araon. Tá na céadta údarás 
náisiúnta agus réigiúnach sna Ballstáit atá rannpháirteach i gclársceidealú, i gcur 
chun feidhme, i bhfaireachán agus in iniúchóireacht. Maidir leis na tairbhithe de 
chistí ón Aontas, d’fhéadfaidís sin a bheith ina gcomhlachtaí poiblí nó 
príobháideacha, ina n-eintitis le pearsantacht dhlítheanach nó gan pearsantacht 
dhlítheanach, nó ina ndaoine nádúrtha ar a bhfuil an fhreagracht oibríochtaí a 
thionscnamh nó oibríochtaí a thionscnamh agus a chur chun feidhme73. 

Déantar RRF a chur chun feidhme faoi bhainistíocht dhíreach, agus is Ballstáit iad 
na tairbhithe74. Ag an am céanna, is orthu atá an fhreagracht a chinntiú go bhfuil 
príomhphrionsabail na bainistíochta fónta airgeadais a gcomhlíonadh. Ar leibhéal 
na mBallstát, bíonn an fhreagracht fhoriomlán ar údarás ceannais 
(‘comhordaitheoir RRF’), agus feidhmíonn sé mar phointe teagmhála aonair don 
Choimisiún75. D’fhéadfaí cur chun feidhme na dtionscadal agus tuairisciú chuig an 

                                                      
73 Airteagal 2(9) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

74 Airteagal 22(1) de Rialachán RRF. 

75 Treoraíocht an Choimisiúin do na Ballstáit maidir le RRPanna (Cuid 1/2) SWD(2021) 12 final, 
lch. 46. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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gcomhordaitheoir sin maidir lena ndul chun cinn a chur ar iontaoibh aireachtaí nó 
réigiúin. 

Tá gá le hiarrachtaí breise riaracháin ar an leibhéal náisiúnta chun an dá 
chóras a chur chun feidhme ag an am céanna 

30 Trí RRF a chur chun feidhme ag an am céanna le cistí an bheartais 
comhtháthaithe, d’fhéadfadh sé go n-éireodh fadhbanna ó thaobh acmhainneacht 
riaracháin de níos measa. I leath na mBallstát inár sampla, is ar na comhlachtaí céanna 
atá an fhreagracht as cistí an bheartais comhtháthaithe agus RRF araon a cheapadh 
agus a chur chun feidhme76. Sna cásanna sin, tá RRF ag brath ar acmhainneacht atá 
forbartha ag na húdaráis náisiúnta chun cistí an bheartais comhtháthaithe a chur chun 
feidhme. Cuidíonn socruithe den sórt sin freisin chun an baol go mbeadh cistiú dúbailte 
ag tarlú a mhaolú. 

31 Chuir péire de na Ballstáit inár sampla (an Iodáil agus an Rómáin) bearta sonracha 
ina gcuid RRPanna chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le 
hacmhainneacht riaracháin. Chomh maith leis sin, chuir cuid de na Ballstáit inár sampla 
(an Iodáil, an Rómáin agus an Fhrainc) in iúl dúinn go bhfuil sé ar intinn acu foireann 
breise a fhostú chun RRF a chur chun feidhme (féach Bosca 6). 

Bosca 6 

Bearta acmhainneachta riaracháin san Iodáil 

Tá an Iodáil (ceann de na faighteoirí is mó de chistí faoi RRF, faoi REACT-EU agus 
faoin mbeartas comhtháthaithe) ag smaoineamh ar roinnt gníomhaíochtaí chun a 
hacmhainneacht riaracháin a mhéadú: 

— seirbhís tacaíochta theicniúil agus oibríochtúil nua a chruthú chun díorma de 
shaineolaithe ildisciplíneacha ó chomhlachtaí poiblí éagsúla a chur ar fáil a 
bhféadfaidh riaracháin lárnacha, réigiúnacha agus áitiúla atá páirteach in RRF 
saineolas speisialaithe a lorg uathu; 

— bearta a thabhairt isteach sa dlí náisiúnta a shimplíonn agus a luathaíonn 
dámhachtain agus cur chun feidhme conarthaí poiblí; agus 

                                                      
76 An Spáinn, an Rómáin agus an tSlóivéin as na Ballstáit inár sampla. 
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— 2 800 seirbhíseach poiblí a earcú do chomhlachtaí atá páirteach i gcur chun 
feidhme chistí an Aontais. 

32 Tá sé beartaithe go mbeadh cúnamh teicniúil ar fáil faoin dá ionstraim, ach é sin i 
bhfoirmeacha éagsúla. I gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, is féidir leis na 
Ballstáit cúnamh teicniúil a úsáid le haghaidh ullmhúcháin, oiliúna, bainistíochta, 
faireacháin, meastóireachta, infheictheachta agus cumarsáide77. Is é thart ar 
€14 bhilliún an t-uasmhéid de chúnamh teicniúil atá ann do thréimhse 2021-2027. Sa 
bhreis air sin, i gcás an dá ionstraim, is féidir leis na Ballstáit úsáid a bhaint as an 
Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil (TSI)78 lena ngabhann buiséad iomlán de 
€864 mhilliún. Tacaíonn an TSI leis an riarachán poiblí ó thaobh athchóirithe a 
cheapadh, a fhorbairt agus a chur chun feidhme, agus in ullmhú d’infheistíochtaí. 

  

                                                      
77 Airteagal 36 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

78 Rialachán (AE) 2021/240 lena mbunaítear Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0240
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Clársceideal don chaiteachas 

Tá clársceideal RRF níos láraithe 

Tá RRF bunaithe ar dhoiciméad aonair don chlársceideal le haghaidh 
gach Ballstát agus, ar leibhéal an Aontais, ní foláir don Chomhairle é a 
fhormheas 

33 Tá an clársceideal do RRF bunaithe ar aon doiciméad aonair amháin le haghaidh 
gach Ballstáit. Sa doiciméad sin, an RRP, tugtar na mionsonraí le haghaidh na n-
infheistíochtaí agus na n-athchóirithe atá ag fáil tacaíocht ó dheontais RRF agus, i gcás 
inarb iomchuí, ó iasachtaí RRF. Déanann an Coimisiún measúnú air sin, agus as an 
measúnú sin tagann togra le haghaidh Cinneadh Cur Chun Feidhme ón gComhairle 
(CID) ina leagtar amach sraith de bhearta ceangailteacha, na garspriocanna agus na 
spriocanna gaolmhara atá le baint amach, agus líon agus méid na dtráthchodanna. A 
luaithe a bhíonn an CID glactha, déantar é a chomhlánú le socruithe oibríochtúla a 
bhaineann le saincheisteanna cur chun feidhme teicniúla79, leis na comhaontuithe 
maoiniúcháin ar a bhfuil na gealltanais bhuiséadacha bunaithe80, agus leis na 
comhaontuithe iasachta81, más infheidhme. 

34 I gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, síníonn gach Ballstát comhaontú 
comhpháirtíochta leis an gCoimisiún, ina leagtar amach an treo straitéiseach don 
chistiú agus na socruithe chun é a úsáid82. Bíonn mionsonraí ann faoi chláir náisiúnta 
nó réigiúnacha atá ceaptha aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin atá ann don tír 
nó don réigiún83. Glacann an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun an 
comhaontú comhpháirtíochta agus na cláir a fhormheas84. 

                                                      
79 Airteagail 18(1) agus 20(6) de Rialachán RRF. 

80 Airteagal 23 de Rialachán RRF. Airteagal 7(3) den Rialachán Airgeadais. 

81 Airteagal 15 de Rialachán RRF. 

82 Airteagal 10(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

83 Airteagal 22(3) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

84 Airteagail 12(4) agus 23(4) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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35 I bhFíor 6, tugtar achoimre ar an bpróiseas measúnaithe agus formheasa le 
haghaidh an chlársceidil don chaiteachas. 

Fíor 6 – Clársceideal don phróiseas caiteachais 

PRÓISEAS 
AN BEARTAS 
COMHTHÁTHAITHE 

RRF 

DEARADH 

Dréachtaíonn na Ballstáit 
a gcuid doiciméad don 
chlársceideal. 

Roinnt pointí teagmhála 
náisiúnta agus réigiúnacha 
sna Ballstáit; Ard-
Stiúrthóireachtaí atá 
freagrach: AS REGIO agus 
AS EMPL 

Aon eintiteas amháin sna 
Ballstáit a bhíonn ag 
gníomhú mar 
chomhordaitheoir 
náisiúnta agus mar 
phointe teagmhála don 
Choimisiún. Comhlachtaí 
freagracha laistigh den 
Choimisiún: RECOVER 
agus AS ECFIN 

   
CUR ISTEACH 

Déanann na Ballstáit a 
ndoiciméid don 
chlársceideal a chur 
isteach chuig an 
gCoimisiún. 

Comhaontú 
comhpháirtíochta amháin 
ar an leibhéal náisiúnta 
agus clár amháin nó roinnt 
clár (náisiúnta nó 
réigiúnach) 

Príomhdhoiciméad 
amháin don chlársceideal, 
an RRP 

   

MEASÚNÚ 

Déanann an Coimisiún 
measúnú ar na doiciméid 
don chlársceideal agus 
pléann sé iad le gach 
aon Bhallstát 

Trí mhí chun barúlacha a 
chur isteach (don 
chomhaontú 
comhpháirtíochta agus do 
na cláir) 

Dhá mhí chun an próiseas 
measúnaithe a thabhairt 
chun críche, ach is féidir 
an tréimhse sin a fhadú 
Mí amháin ag an 
gComhairle chun é a 
fhormheas 

   

GLACADH 

Glactar na doiciméid don 
chlársceideal 

Glacann an Coimisiún an 
comhaontú 
comhpháirtíochta laistigh 
de cheithre mhí agus 
glacann sé an clár laistigh 
de chúig mhí óna gcur 
isteach go hoifigiúil, trí 
bhíthin gníomhartha cur 
chun feidhme 

Formhuiniú ón 
gCoimisiún agus glacadh 
ag an gComhairle trí 
Chinneadh Cur Chun 
Feidhme ón gComhairle 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar Rialachán na bhForálacha Coiteanna agus ar Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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36 Chun athruithe a dhéanamh ar chláir an bheartais comhtháthaithe, níl ag teastáil 
ach measúnú agus formheas ón gCoimisiún85. Chun athruithe a dhéanamh ar RRPanna, 
teastaíonn measúnú ón gCoimisiún agus formheas ón gComhairle chomh maith86. Is 
coimirce é sin chun a chinntiú go ndéanfaidh na Ballstáit de réir na ngealltanas atá 
leagtha síos sna RRPanna. Thugamar ar aire roimhe seo go ndéantar leasuithe ar chláir 
an bheartais comhtháthaithe, lena n-áirítear ath-leithdháileadh buiséid laistigh de na 
teorainneacha a údaraítear le CPR, go minic le linn an chur chun feidhme87. 

Ní réamhriachtanas é prionsabal comhpháirtíochta an bheartais 
comhtháthaithe i gcás RRF 

37 Maidir le cistí an bheartais comhtháthaithe, ní mór do na Ballstáit prionsabal na 
comhpháirtíochta a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an gcód iompair Eorpach maidir le 
comhpháirtíocht88. Is féidir le húdaráis phoiblí ar an leibhéal réigiúnach, áitiúil agus 
uirbeach, eagraíochtaí den tsochaí shibhialta, agus comhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta rannchuidiú le comhaontuithe comhpháirtíochta a tharraingt suas, agus le 
gach aon chlár a ullmhú, a chur chun feidhme agus meastóireacht a dhéanamh orthu89. 
Tá sé mar aidhm leis sin a chinntiú go dtugann na cistí aghaidh ar na riachtanais agus 
na dúshláin a bhí luaite. 

38 Tá an nós imeachta a úsáidtear le haghaidh RRF difriúil. Nuair a bhíonn na 
RRPanna á ndréachtú, níl ar na húdaráis náisiúnta dul i gcomhairle ach le húdaráis 
áitiúla agus réigiúnacha, le comhpháirtithe sóisialta, leis an tsochaí shibhialta agus le 
heagraíochtaí óige, bunaithe ar a mhéid a chaithfidh siad é sin a dhéanamh de réir na 
reachtaíochta ina dtír féin. Tugtar achoimre ar an nós imeachta comhairliúcháin sna 
RRPanna féin90. 

                                                      
85 Airteagail 13(4) agus 24(4) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

86 Airteagal 21(2) de Rialachán RRF. 

87 Tuarascáil speisialta 24/2021, míreanna 53-57 agus 120. 

88 Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 240/2014 ón gCoimisiún maidir leis an gcód iompair 
Eorpach i ndáil le comhpháirtíocht faoi chuimsiú Chistí SIE. 

89 Airteagal 8 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

90 Airteagal 18(4)(q) de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Cineálacha éagsúla cur chuige sa mheasúnú a dhéantar ar 
dhoiciméid don chlársceideal 

Tá measúnú an Choimisiúin ar na dréacht-RRPanna bunaithe ar chritéir 
réamhshainithe 

39 Faoin mbeartas comhtháthaithe, déanann an Coimisiún measúnú féachaint an 
bhfuil na comhaontuithe comhpháirtíochta agus na cláir ag comhlíonadh CPR agus na 
rialacha ciste-shonracha ábhartha91. I gcás RRF, áfach, déanann an Coimisiún measúnú 
ex ante ina gcuireann sé 11 chritéar cháilíochtúla leathana agus chineálacha i 
bhfeidhm, amhail an bhfuil an RRP ag seasamh do fhreagairt chuimsitheach agus atá 
sách cothrom don staid eacnamaíoch agus shóisialta, agus an bhfuil na costais iomlána 
atá measta ag teacht le prionsabal na costéifeachtúlachta agus i gcomhréir leis an 
tionchar eacnamaíoch agus sóisialta náisiúnta a bhfuiltear ag dréim leis92. 

40 Thugamar ar aire roimhe seo go bhfuil méid áirithe solúbthachta ag an 
gCoimisiún ina léirthuiscint agus ina rátáil ar na critéir sin, agus gur gá go mbeadh 
breithiúnais cháilíochtúla i gceist le próiseas den sórt sin93. I dtuarascáil a foilsíodh le 
déanaí, rinneamar scrúdú ar mheasúnú an Choimisiúin ar na RRPanna le haghaidh 
sampla de na Ballstáit. Fuaireamar go raibh an measúnú, ar an iomlán, iomchuí i 
bhfianaise a chasta atá an próiseas agus na srianta ama atá i gceist. Shainaithníomar, 
áfach, roinnt laigí, rioscaí agus réimsí a gcaithfear aird a thabhairt orthu amach anseo, 
mar shampla: próifílí íocaíochta a bheith ag eascairt as caibidlíochtaí; gan soiléireacht a 
bheith ag roinnt le garspriocanna agus spriocanna; nó córais faireacháin agus rialaithe 
gan a bheith i bhfeidhm go hiomlán ag tráth an mheasúnaithe94. 

41 Chomh maith leis sin, tá difríocht idir na ceanglais trédhearcachta. Tá 
measúnuithe an Choimisiúin ar na RRPanna atá glactha ar fáil go poiblí95, cé gur leis na 
húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha lena mbaineann, agus leosan amháin, a roinntear 
na measúnuithe sin ar chomhaontuithe comhpháirtíochta agus ar chláir an bheartais 
comhtháthaithe. 

                                                      
91 Airteagail 12(1) agus 23(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

92 Airteagail 19(3)(a) agus (i) de Rialachán RRF. 

93 Tuairim Uimh. 06/2020, mír 44. 

94 Tuarascáil speisialta Uimh. 21/2022, míreanna 112-113. 

95 D’ullmhaigh an Coimisiún achoimre ar an measúnú ar na RRPanna, atá ar fáil anseo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_GA.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ga#national-recovery-and-resilience-plans
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Tá an scóip a ghabhann le measúnú an Choimisiúin difriúil don dá 
ionstraim 

42 Leagtar amach cúig chritéar i dTreoirlínte an Choimisiúin maidir le Rialáil Níos 
Fearr96: éifeachtacht, éifeachtúlacht, ábharthacht, comhleanúnachas agus breisluach 
AE. Úsáidtear ceithre cinn díobh sin chun measúnú a dhéanamh ar RRPanna faoi RRF 
agus faoi chomhaontuithe comhpháirtíochta agus cláir faoin mbeartas 
comhtháthaithe. Fós féin, tá an scóip a ghabhann le measúnú an Choimisiúin difriúil do 
gach aon chlár (féach Fíor 7): 

Fíor 7 – Scóip an mheasúnaithe  

CRITÉAR AN BEARTAS 
COMHTHÁTHAITHE RRF 

ÉIFEACHTACHT 

Airteagal 11(1)(b) de CPR 

Airteagal 19(3)(g) agus 
critéar 2.7 in 
Iarscríbhinn V de 
Rialachán RRF 

Déantar cur síos sa 
chomhaontú 
comhpháirtíochta ar na 
príomhthorthaí a bhfuiltear 
ag dréim leo le haghaidh 
gach ciste agus ar an 
rannchuidiú a bhfuiltear ag 
dréim leis le haghaidh na 
gcuspóirí beartais atá 
roghnaithe 

Tá an RRP ceaptha tionchar 
fadtéarmach a bheith aige ó 
thaobh athruithe 
struchtúracha sa riarachán nó 
sna beartais 

   
ÉIFEACHTÚLACHT 

Airteagail 11(1)(c) agus 
22(3)(g) de CPR 

Airteagal 19(3)(i) agus 
critéar 2.9 in 
Iarscríbhinn V de 
Rialachán RRF 

Urramaíonn an réamh-
leithdháileadh airgeadais 
atá molta na rialacha maidir 
le díriú téamach agus 
soláthraíonn sé sonraí de 
réir cuspóir beartais ar an 
leibhéal náisiúnta agus 
réigiúnach 

Tá na costais iomlána atá 
measta réasúnta agus 
creatúil 
Ní scrúdaítear tacaíocht ar an 
leibhéal réigiúnach 

   

ÁBHARTHACHT 

Airteagal 22(3) de CPR 

Airteagal 19(3)(c) agus 
critéar 2.3 in 
Iarscríbhinn V de 
Rialachán RRR 

Tá na príomhdhúshláin 
nach mór aghaidh a 
thabhairt orthu ag éirí as 
éagothromaíochtaí 
eacnamaíocha, sóisialta 
agus críochacha 

Rannchuidíonn RRP le 
hathléimneacht 
eacnamaíoch, shóisialta agus 
institiúideach an Bhallstáit trí 
leochaileacht eacnamaíoch i 
leith suaití a laghdú agus trí 
acmhainneacht na struchtúr 
eacnamaíoch agus sóisialta 
agus na n-institiúidí a 
mhéadú chun turraingí a 
choigeartú agus a sheasamh 

   

                                                      
96 Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin, ‘Treoirlínte maidir le Rialáil Níos 

Fearr’, SWD(2021) 305, lgh. 23 agus 26. 
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CRITÉAR 
AN BEARTAS 
COMHTHÁTHAITHE 

RRF 

COMHLEANÚNACHAS 

Airteagail 5(3) agus 
11(1)(b) de CPR 

Airteagal 19(3)(k) agus 
critéar 2.11 in 
Iarscríbhinn V de 
Rialachán RRF 

Comhordú agus 
comhleanúnachas idir na 
cistí agus idir na cláir 
náisiúnta agus réigiúnacha; 
comhlántachtaí agus 
sineirgí le hionstraimí eile 
de chuid an Aontais (lena n-
áirítear RRF) le haghaidh 
gach cuspóra beartais atá 
roghnaithe 

Comhleanúnachas 
inmheánach sna bearta atá sa 
RRP, i.e. bíonn na bearta atá 
molta ag neartú agus ag 
comhlánú a chéile 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar CPR agus ar Rialachán RRF. 

43 Caithfidh na Ballstáit meastacháin chostais i dtaobh na mbeart atá ina RRPanna a 
sholáthar don Choimisiún. Ina mheasúnú ar RRPanna, fíoraíonn an Coimisiún 
réasúntacht agus creatúlacht na meastachán sin agus scrúdaíonn sé an mbeidh an 
tacaíocht atá beartaithe ina chomhlánú ar mhaoiniú eile ón Aontas97. Seiceálann sé 
freisin an mbeidh an tacaíocht ag teacht in ionad caiteachais náisiúnta a dhéantar ar 
bhonn athfhillteach98. Chun bonn eolais a chur faoi mheastacháin níos leithne ar an 
leibhéal infheistíochta, ceanglaíodh ar na Ballstáit meánleibhéal an chaiteachais phoiblí 
náisiúnta a chur ar fáil gach bliain ó 2017 go 2019 le haghaidh infheistíochtaí atá cosúil 
leo siúd sna RRPanna99. 

44 Sa bheartas comhtháthaithe, rinneadh measúnú ar bhreisluach AE faoi 
choincheap na breisíochta: an ceanglas nach bhféadfar cistí an bheartais 
comhtháthaithe a chur in ionad caiteachas náisiúnta athfhillteach100. Ó 2007, áfach, tá 
deireadh á chur de réir a chéile leis an gceanglas atá ar na Ballstáit é sin a léiriú. I 
dtréimhse 2021-2027, ní dhéanfaidh an Coimisiún breisíocht a fhíorú a thuilleadh nuair 
a bheidh measúnú á dhéanamh aige ar chomhaontuithe comhpháirtíochta agus ar 
chláir (féach Bosca 7). 

                                                      
97 Airteagail 9 agus 19(3)(i), agus critéar 2.9 in Iarscríbhinn V de Rialachán RRF. 

98 Airteagal 5(1) de Rialachán RRF. 

99 SWD(2021) 12, Cuid 1/2, lch. 55. 

100 Airteagal 95(2) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna 2014-2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
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Bosca 7 

An ceanglas breisíochta don bheartas comhtháthaithe 

Le linn thréimhse 2007-2013, ceanglaíodh ar Bhallstáit a raibh réigiúin iontu atá 
clúdaithe ag an gcuspóir cóineasaithe, i.e. na Ballstáit sin a raibh OTI per capita acu 
a bhí níos lú ná 75 % de mheán an Aontais, an leibhéal céanna caiteachais 
struchtúraigh phoiblí nó choibhéisigh a choinneáil ar feadh na tréimhse i ngach 
réigiún lena mbaineann101. 

Le linn thréimhse 2014-2020, measadh an ceanglas breisíochta a bheith 
comhlíonta chomh fada agus gur choimeád na Ballstáit an leibhéal céanna 
caiteachais struchtúraigh phoiblí i gcaitheamh na tréimhse ar an leibhéal 
náisiúnta. Ní dhearnadh aon tagairt do leibhéil chaiteachais réigiúnacha. Níor 
fíoraíodh an ceanglas sin ach amháin i gcás na mBallstát sin arbh ionann na 
réigiúin is lú forbairt iontu agus 15 % ar a laghad dá ndaonra iomlán, faoi 
choinníollacha áirithe102. 

Do thréimhse 2021-2027, mar bheart simpliúcháin, ní éilíonn an Coimisiún a 
thuilleadh ar na Ballstáit breisíocht na gclár a léiriú103. 

D’eascair dúshláin ar leith do na Ballstáit as clársceidealú 
comhthreomhar chistí an bheartais comhtháthaithe agus RRF 

Glacadh dhá thrian de na RRPanna laistigh de shé mhí agus cuireadh 
moill níos mó fós le hais tréimhsí roimhe seo ar ullmhú agus ar 
chaibidlíocht chláir an bheartais comhtháthaithe 

45 I dtréimhsí CAI roimhe seo, bhí moill ar chaibidlíocht an Choimisiúin le haghaidh 
comhaontuithe comhpháirtíochta agus cláir, agus níor críochnaíodh riamh í roimh 
dheireadh na chéad bhliana de CAI. Ba é ba chúis leis na moilleanna sin ná pacáiste CAI 
a bheith glactha go déanach, rud a chuir moill, ina shea, ar phacáiste an bheartais 

                                                      
101 Airteagal 15(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle lena leagtar síos 

forálacha ginearálta maidir le CFRE, le CSE agus leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1260/1999. 

102 Airteagal 95(4) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna 2014-2020. 

103 Lámhleabhar Simpliúcháin, beart Uimh. 16, lch. 3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1083&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/factsheets/2018/simplification-handbook-80-simplification-measures-in-cohesion-policy-2021-2027_en


 38 

 

comhtháthaithe a ghlacadh, rud atá ina réamhriachtanas don chlársceidealú ar leibhéal 
na mBallstát104. 

46 I gcás thréimhse 2021-2027, bhí na moilleanna níos faide: mar a thuairiscíomar 
roimhe seo, rinneadh CPR agus rialacháin chiste-shonracha a ghlacadh i lár 2021, sé 
mhí tar éis thús thréimhse CAI105. Bhí na húdaráis bhainistíochta páirteach freisin i 
gclársceidealú REACT-EU, agus i gcur chun feidhme bearta éigeandála eile amhail RRF, 
na Tionscnaimh Infheistíochta mar Fhreagairt ar an gCoróinvíreas (CRII agus CRII+)106 
agus Gníomhaíochtaí an Chomhtháthaithe do Dhídeanaithe san Eoraip (CARE agus 
CARE+)107. D’fhág sé sin go raibh a n-acmhainneacht riaracháin scaipthe níos tanaí fós. 
Dá bhrí sin, tháinig moill shuntasach i mbeagnach gach Ballstát le linn 2021 ar ullmhú 
na gcomhaontuithe comhpháirtíochta agus na gclár, mar aon leis an gcaibidlíocht leis 
an gCoimisiún. Iarmhairt amháin a bhí ar an moill sin is ea go mbeidh ar na Ballstáit a 
gcistí leithdháilte don bheartas comhtháthaithe le haghaidh CAI 2021-2027 a ionsú 
laistigh de thréimhse ama níos giorra. Thugamar ar aire roimhe seo go bhfuil 

                                                      
104 Tuarascáil speisialta 17/2018: ‘Chuaigh gníomhaíochtaí an Choimisiúin agus na mBallstát i 

mblianta deireanacha chlár 2007-2013 i ngleic le hionsú íseal, ach ní raibh fócas a dhóthain 
ar thorthaí’, míreanna 14-18 agus 83.. 

105 Tuarascálacha bliantúla 2021, mír 2.6. Tuarascálacha bliantúla 2020, míreanna 2.24-2.25. 
Tuarascáil speisialta 14/2021: ‘Comhar Interreg – Níor baineadh leas iomlán fós as 
acmhainneacht réigiúin trasteorann an Aontais Eorpaigh,’ mír 92. Tuarascáil speisialta 
Uimh. 24/2021, míreanna 83 agus 124. 

106 Rialachán (AE) 2020/460 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) 
Uimh. 1303/2013 agus (AE) Uimh. 508/2014 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha chun 
infheistíochtaí a shlógadh i gcórais cúraim sláinte na mBallstát agus in earnálacha eile dá 
ngeilleagar mar fhreagairt ar ráig COVID-19. Rialachán (AE) 2020/558 lena leasaítear 
Rialacháin (AE) Uimh. 1301/2013 agus (AE) Uimh. 1303/2013 maidir le bearta sonracha lena 
soláthraítear solúbthacht eisceachtúil chun leas a bhaint as Cistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta na hEorpa mar fhreagairt ar ráig COVID-19. 

107 Rialachán (AE) 2022/562 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1303/2013 agus (AE) 
Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le Gníomhaíocht Chomhtháthaithe le haghaidh 
Dídeanaithe san Eoraip. Rialachán (AE) 2022/613 lena leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1303/2013 agus (AE) Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le réamh-mhaoiniú 
méadaithe ó acmhainní REACT EU agus le costas aonaid a bhunú. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0562
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0613
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éagsúlacht sna patrúin ionsúcháin ó Bhallstát go chéile108 agus go raibh moilleanna ar 
chistí an bheartais comhtháthaithe do 2014-2020 a ionsú109. 

47 I gcás RRF, bhí an clársceidealú agus an glacadh níos tapa. Sna sé mhí idir mí 
Feabhra (nuair a glacadh Rialachán RRF) agus mí Iúil 2021, glacadh 18 RRP110. Is d’aon 
ghnó a rinneadh an chaibidlíocht a thabhairt chun críche go pras, toisc gurbh é cuspóir 
RRF é freagairt do ghéarchéim ghéar a bhí ar tí tarlú. Thairis sin, chuidigh an líon níos 
ísle de dhoiciméid an chlársceidil faoi RRF, i gcomparáid leis an 400 comhaontú 
comhpháirtíochta agus clár náisiúnta agus réigiúnach, leis an gCoimisiún a mheasúnú a 
thabhairt i gcrích go tráthúil (féach Bosca 8). 

Bosca 8 

Stádas glactha agus cur chun feidhme 

Faoi Dheireadh Fómhair 2022: 

— bhí 26 RRP glactha ag an gComhairle, 8 gcinn níos mó ná mar a bhí faoi mhí 
Iúil 2021. Bhí an ceann eile (ón Ungáir) fós á mheasúnú ag an gCoimisiún; 

— bhí 17 socrú oibríochtúla sínithe ag an gCoimisiún agus ag na Ballstáit; 

— bhí 12 iarratas ar íocaíocht bailíochtaithe agus íoctha cheana féin, agus bhí an 
Coimisiún ag dréim leis go mbeadh thart ar 32 % de mhéideanna na ndeontas 
íoctha le linn 2022111; 

— sna míonna seo romhainn, leasóidh na Ballstáit cuid de na RRPanna agus 
cuirfidh siad isteach arís iad lena bhformhuiniú ag an gCoimisiún agus lena 
nglacadh ag an gComhairle mar thoradh ar leithdháileadh coigeartaithe uasta 
deontais mhí an Mheithimh 2022 (féach Bosca 3). 

                                                      
108 Tuarascálacha bliantúla 2021, mír 2.16. Tuarascáil speisialta Uimh. 17/2018, míreanna 27 

agus 28. 

109 Tuarascálacha bliantúla 2021, mír 2.26. 

110 An Bheilg, an tSeicia, an Danmhairg, an Ghearmáin, Éire, an Ghréig, an Spáinn, an Fhrainc, 
an Chróit, an Iodáil, an Chipir, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, an Ostair, an 
Phortaingéil, an tSlóivéin agus an tSlóvaic. 

111 Bunaithe ar shonraí sa Ráiteas Meastacháin ón gCoimisiún le haghaidh na bliana airgeadais 
2022, lch 34. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/db2022_statement_of_estimates_web.pdf
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I gcomparáid leis sin, i gcás chistí an bheartais comhtháthaithe: 

— bhí 23 de na 27 gcomhaontú comhpháirtíochta agus 185 de na 371 chlár a 
thagann faoi scóip an athbhreithnithe seo formheasta ag an gCoimisiún le 
haghaidh thréimhse 2021-2027; 

— ní raibh aon iarraidh ar íocaíocht eatramhach tíolactha go fóill do thréimhse 
2021-2027. In 2022, is íocaíochtaí réamh-mhaoinithe a bhí i bhformhór mór 
an mhéid a rabhthas ag dréim leis; 

— tá íocaíochtaí déanta ag an gCoimisiún atá ag freagairt do 72 % de na cistí do 
thréimhse 2014-2020. Bhí níos lú ná 58 % dá leithdháiltí (lena n-áirítear 
REACT-EU) ionsúite ag an Ísiltír, ag an Danmhairg agus ag an gCróit, agus bhí 
níos lú ná 65 % ionsúite ag an mBeilg, ag an nGearmáin, ag an Iodáil, ag 
Málta, ag an tSlóvaic agus ag an Spáinn. 

Is cuid den chlársceidealú é comhordú a dhéanamh ar chur chun feidhme 
comhuaineach an dá ionstraim agus an riosca a bhaineann le cistiú 
dúbailte a sheachaint 

48 Ceanglaíodh ar na Ballstáit tuairisc a thabhairt ina gcuid RRPanna ar an gcaoi a 
gcomhordóidís cur chun feidhme comhthreomhar na n-ionstraimí, á chur san áireamh 
dóibh: na méideanna atá i gceist; infhaighteacht agus amlíne na dtionscadal aibí; agus 
an leibhéal ag a socraíonn an creat institiúideach agus dlíthiúil an fhreagracht as 
athchóiriú nó infheistíocht a chur chun feidhme112. Is ceanglas é sin freisin do 
chomhaontuithe comhpháirtíochta agus do chláir faoin mbeartas comhtháthaithe. 

49 Baintear comhlántachtaí agus sineirgí amach trí mhaoiniú a dhéanamh ar 
oibríochtaí éagsúla a bhíonn ag tógáil ar a chéile, nó trí úsáid a bhaint as an dá 
ionstraim chun gnéithe difriúla den oibríocht chéanna a mhaoiniú. I bhformhór na 
gcásanna, bhí na tuairiscí a tugadh sna RRPanna ginearálta agus gairid, mar gheall – go 
pointe áirithe – nach raibh comhaontuithe comhpháirtíochta agus cláir 2021-2027 
tarraingthe suas go fóill. Mar thoradh air sin, bhí ar údaráis náisiúnta gach a raibh ina 
gcuid RRPanna a chur san áireamh ina gcomhaontuithe comhpháirtíochta faoin 
mbeartas comhtháthaithe do 2021-2027. Bhí an próiseas sin níos éasca do na Ballstáit 
a raibh creat um chríochú straitéiseach bunaithe acu roimh ré (féach Bosca 9). 

                                                      
112 SWD(2021) 12, Cuid 1/2, lch. 43. 
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Bosca 9 

An creat um chríochú sa Fhrainc 

Chun anailís a dhéanamh ar aon fhorluí a d’fhéadfadh a bheith ann idir RRF agus 
cistí an bheartais comhtháthaithe do 2021-2027 agus chun soiléiriú a thabhairt ar 
na cineálacha infheistíochtaí a bhí le maoiniú ag gach aon chiste, chuir na húdaráis 
sa Fhrainc in iúl dúinn gur chuir siad creat um chríochú ar bun agus a foilsíodh ina 
dhiaidh sin mar threoraíocht113. 

Baineadh úsáid as ceithre phríomhchritéar mar bhonn: 

— critéar uainiúcháin, cistí a ionsú de réir ord ar leith trí úsáid a bhaint, ar dtús, 
as RRF nó as cistí atá fágtha ó thréimhse 2014-2020, lena n-áirítear REACT-EU 
agus, ina dhiaidh sin, cistí an bheartais comhtháthaithe do 2021-2027; 

— critéar téama, ag brath ar na téamaí incháilithe atá clúdaithe; 

— critéar tairbhí, úsáid a bhaint as RRF le haghaidh cineálacha sonracha 
tairbhithe; 

— critéar críochach, RRF agus cistí an bheartais comhtháthaithe a 
leithdháileadh ar chríocha ar leithligh i gcomhréir le tosaíochtaí infheistíochta 
réamhroghnaithe de réir limistéir gheografaigh. 

Cé nach gcuireann creat den sórt sin a bheith ann deireadh leis an ngá atá le 
comhordú breise a dhéanamh le linn cur chun feidhme ar leibhéal réigiúnach 
agus tionscadail, cuidíonn sé leis na príomhphrionsabail a leagan síos. 

50 Ina mheasúnú ar na RRPanna, bhí ar an gCoimisiún scrúdú an raibh siad ina 
gcomhlánú ar chistí eile de chuid an Aontais, agus an raibh siad á gcomhordú in 
éineacht leis na cistí sin114. Sna socruithe oibríochtúla atá sínithe le gach aon Bhallstát 
le haghaidh RRF, foráiltear freisin d’imeacht bliantúil atá le tionól i ngach aon Bhallstát 
chun cur chun feidhme an RRP agus cláir eile de chuid an Aontais araon a phlé115. 

                                                      
113 Tá an treoraíocht a d’fhoilsigh na húdaráis sa Fhrainc ar fáil anseo. 

114 SWD(2021) 12, Cuid 1/2, lch. 44. 

115 Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme na Saoráide Téarnaimh agus 
Athléimneachta, COM(2022) 75, lgh. 7 agus 57. 

https://www.europe-en-france.gouv.fr/sites/default/files/guide_frr_cohesion_0.pdf
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51 Is féidir oibríocht a mhaoiniú faoin dá ionstraim chomh fada agus nach 
gclúdaítear an costas céanna ach uair amháin, agus chomh fada agus nach bhfuil an 
cómhaoiniú náisiúnta éigeantach le haghaidh thionscadail an bheartais 
comhtháthaithe á chlúdach ag RRF116. Dúirt gach Ballstát a ndeachamar i gcomhairle 
leo gur bhreithnigh siad an riosca sin agus go ndearna siad bearta chun é a mhaolú. Bhí 
ar an gCoimisiún measúnú ex ante a dhéanamh féachaint an raibh bearta den sórt sin 
sna RRPanna117. 

Beidh tionchar ag RRF ar ionsú chistí an bheartais comhtháthaithe, ach 
beidh tionchar ag tosca eile chomh maith 

52 Tar éis ghlacadh RRF, is féidir leis na Ballstáit méid suntasach breise d’airgead a 
chaitheamh ar infheistíochtaí le hais mar a bhí siad in ann a dhéanamh roimhe seo don 
chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach. Is féidir le sé thír a dhá oiread ar a 
laghad a chaitheamh le hais mar a rinne siad i dtréimhse 2014-2020118; is féidir le 
seacht dtír a thrí oiread ar a laghad a chaitheamh119; agus is féidir le dhá thír, 
Lucsamburg agus an Ísiltír, a sheacht n-oiread a chaitheamh. 

53 Le linn thréimhse 2014-2020, chuir CFRE agus CC maoiniú ar fáil a bhí 
comhionann le thart ar 10 % den infheistíocht phoiblí iomlán ar fud 27 mBallstát uile 
an Aontais. I 10 mBallstát120, b’ionann an cistiú ó CFRE agus ó CC agus breis agus aon 
trian de na hinfheistíochtaí poiblí ar fad121. I gcás na mBallstát sin, is dúshlán ar leith a 
bheidh ann méid suntasach méadaithe de chistí an Aontais a ionsú i dtréimhse 2021-
2027122. 

                                                      
116 Airteagal 9 de Rialachán RRF. SWD(2021) 12, Cuid 1/2, lch. 42. 

117 Airteagal 19(3)(j) agus critéar 2.10 in Iarscríbhinn V de Rialachán RRF. 

118 An Bhulgáir, an Ghearmáin, Éire, an Ghréig, an Chipir agus an Fhionlainn. 

119 An Bheilg, an Danmhairg, an Spáinn, an Fhrainc, an Iodáil, an Ostair agus an tSualainn. 

120 An Bhulgáir, an Eastóin, an Chróit, an Laitvia, an Liotuáin, an Ungáir, an Pholainn, an 
Phortaingéil, an Rómáin agus an tSlóvaic. 

121 An Coimisiún, An 8ú tuarascáil faoin gcomhtháthú, lch. 243. 

122 Tuarascáil bhliantúil 2016, míreanna 2.24 agus 2.25. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-EN.pdf
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54 Méadaíonn an brú chun cistí a ionsú i dtreo dheireadh na tréimhse 
incháilitheachta, mar a thuairiscíomar roimhe seo123. D’fhéadfadh sé sin a bheith ina 
chúis le haird níos lú a bheith á tabhairt ar bhreisluach infheistíochtaí, rud b’fhéidir a 
d’fhágfadh nach mbeadh rialacha incháilitheachta áirithe á gcomhlíonadh nó nach 
mbeadh luach maith ar airgead á bhaint amach124. Do thréimhse 2021-2027, áfach, 
tháinig athrú ar roinnt gnéithe. D’fhéadfaidís sin cuid den dúshlán ionsúcháin le 
haghaidh chistí an bheartais comhtháthaithe a mhaolú. 

— Is minic a mhaoinítear tionscadail bhonneagair ar mhórscála le linn tréimhsí 
éagsúla a leanann a chéile. Is minic a bhíonn gá leis sin mar gheall ar an méid ama 
a theastaíonn chun tionscadail den sórt sin a chur i mbun seirbhíse. Ach mar a 
thugamar ar aire roimhe seo, d’fhéadfadh sé sin tarlú freisin mar gheall ar 
mhoilleanna le linn na pleanála agus na tógála125. I ndiaidh 2026, ní dhéanfar aon 
eisíocaíocht eile ó RRF leis na Ballstáit. Sa chás nach mbeidh infheistíochtaí áirithe 
RRF tugtha chun críche agus go mbeidh maoiniú breise ag teastáil, beifear in ann 
an cistiú sin a fháil i gcláir an bheartais comhtháthaithe. Léiríonn sé seo freisin go 
bhfuil gá le comhleanúnachas i gclársceidealú an dá ionstraim. 

                                                      
123 Athbhreithniú mear ar chásanna 2019: ‘Gealltanais le híoc i mbuiséad an Aontais Eorpaigh – 

Breathnú níos géire’, Aibreán 2019, míreanna 20 agus 34-39. Tuarascáil speisialta 17/2018, 
míreanna 20-21 agus 83-84. 

124 Tuarascáil speisialta 17/2018, míreanna 15-12 agus 87-18. 

125 Athbhreithniú 05/2021: ‘Creat AE do mhórthionscadail an bhonneagair iompair – 
Comparáid idirnáisiúnta’, míreanna 52-53, lch. 27. Tuarascáil speisialta 10/2020: 
‘Bonneagair iompair AE – Ní foláir meigeathionscadail a chur chun feidhme níos tapúla má 
tá éifeachtaí gréasáin le tabhairt i gcrích in am’, míreanna 45-48 agus 84-86. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=49618
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_EN.pdf
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— Ligeann CPR do na Ballstáit suas le 5 % dá n-imchlúdaigh náisiúnta tosaigh le 
haghaidh gach aon chiste faoin mbeartas comhtháthaithe a ath-leithdháileadh ar 
aon ionstraim eile faoi bhainistíocht dhíreach nó indíreach, lena n-áirítear a gcuid 
RRPanna. Cuireann sé sin san áireamh freisin aistrithe a d’fhéadfaí a dhéanamh 
chuig clár InvestEU126 ar leibhéal an chomhaontaithe comhpháirtíochta nó trí 
leasuithe ar chláir. I mí na Bealtaine 2022, mhol an Coimisiún é sin a mhéadú go 
dtí 12.5 %, faoi choinníollacha áirithe127, mar cheann de bhearta REPowerEU128. 
Tá tuairim eisithe againn i dtaca leis an togra sin129. 

— Ar deireadh, déanfar cistí RRF agus cistí an bheartais comhtháthaithe do 2021-
2027 araon a chur chun feidhme i gcomhthéacs praghsanna níos airde mar gheall 
ar bhoilsciú. I gcás RRF, cuirfidh sé sin brú breise ar na Ballstáit costais a rialú nó 
cistí náisiúnta breise a ghealladh chun infheistíochtaí agus athchóirithe RRF a 
chríochnú. I gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, bíonn an maoiniú bunaithe 
go ginearálta ar na costais iarbhír a thabhaítear. Ós rud é go mbeidh na costais 
mhéadaithe le seasamh go páirteach as buiséad an Aontais, is dócha go leanfaidh 
ráta ionsúcháin níos airde as sin. 

  

                                                      
126 https://investeu.europa.eu/index_ga  

127 Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le Plean REPowerEU, COM(2022) 230 final, mír 4.3. 

128 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/IP_22_3131  

129 Tuairim Uimh. 04/2022 maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/241 a mhéid a bhaineann le caibidlí 
REPowerEU i bpleananna téarnaimh agus athléimneachta agus lena leasaítear Rialachán 
(AE) 2021/1060, Rialachán (AE) 2021/2115, Treoir 2003/87/CE agus Cinneadh (AE) 
2015/1814 [2022/0164 (COD)]. 

https://investeu.europa.eu/index_ga
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ga/IP_22_3131
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_GA.pdf
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Coinníollacha maidir le híocaíochtaí a 
dhéanamh 

Níl maoiniú RRF nasctha le costais 

Déanann RRF maoiniú ar athchóirithe agus infheistíochtaí bunaithe ar 
gharspriocanna agus spriocanna a bhaint amach 

55 Leagtar amach sa Rialachán Airgeadais trí chineál tacaíochta airgeadais ón 
Aontas130: 

— ‘Aisíoc costais incháilithe a tabhaíodh iarbhír’, lena mbaineann cistiú ón Aontas a 
aisíoc bunaithe ar na fíorchostais atá tabhaithe ag an tairbhí. Caithfidh doiciméid 
tacaíochta a bheith ag gabháil leis na costais sin. 

— ‘Roghanna costas simplithe’ (SCOnna), trína ndéantar caiteachas a aisíoc ag ráta 
atá ríofa roimh ré. Trí scálaí caighdeánacha do chostais aonaid agus 
cnapshuimeanna, is féidir íocaíochtaí a nascadh le haschuir ach ní gá go mbeadh 
an nascadh sin ann le torthaí131. 

— Faoin tsamhail ‘maoiniú nach bhfuil nasctha le costais’ (FNLTC), faigheann 
oibríocht cistiú ón Aontas nuair a bhaineann sí torthaí amach nó nuair a 
chomhlíonann sí coinníollacha atá leagtha síos roimh ré sa reachtaíocht. Tugadh 
FNLTC isteach den chéad uair in 2018, nuair a rinneadh athbhreithniú ar an 
Rialachán Airgeadais. 

56 Tá samhail FNLTC éigeantach do RRF: tacaíonn sé leis na Ballstáit athchóirithe 
agus infheistíochtaí a chur chun feidhme bunaithe go hiomlán ar gharspriocanna agus 
spriocanna a bheith bainte amach. Níl feidhm aige maidir le hoibríochtaí aonair, a 
bhféadfaidh na Ballstáit ina leith sin aon samhail mhaoinithe oiriúnach a roghnú i 
gcomhréir lena rialacha náisiúnta. Is é baint amach garspriocanna agus spriocanna an 
t-aon chritéar amháin atá ann chun íocaíocht a údarú132. 

                                                      
130 Airteagal 125(1) den Rialachán Airgeadais. 

131 Tuarascáil speisialta 24/2021, mír 90. 

132 Aithris 18 agus Airteagail 4(2) agus 24(3) de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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57 Sula gcuirtear an chéad iarraidh ar íocaíocht isteach, síníonn an Coimisiún agus na 
Ballstáit aonair socruithe oibríochtúla. Is doiciméid iad sin ina bhfuil sonraí faoin gcaoi 
a ndéanfar faireachán ar CID, agus cén fhianaise a bhfuil an Coimisiún ag dréim léi lena 
léiriú go bhfuil gach garsprioc agus sprioc bainte amach133. Sula ndéantar aon 
eisíocaíocht RRF, ní foláir don Choimisiún a mheasúnú ar chomhlíon an Ballstát go 
sásúil na garspriocanna agus na spriocanna go léir atá nasctha leis an iarraidh shonrach 
ar íocaíocht134. Sa bhreis air sin, ní foláir don Bhallstát dearbhú a sholáthar don 
Choimisiún a thugann le fios go bhfuil bearta déanta ag an mBallstát chun leasanna 
airgeadais an Aontais a chosaint. Ní sheiceálann an Coimisiún é sin, áfach, sula n-
údaraíonn sé an eisíocaíocht. Ina dhiaidh sin amháin a dhéanann an Coimisiún fíoruithe 
ex post mar aon le hiniúchtaí ar bhonn samplach sna Ballstáit. 

58 Is é an Coimisiún agus an Ballstát lena mbaineann a dhéanann na socruithe 
oibríochtúla a tharraingt suas. Is faisnéis theoranta faoina bhfuil le cur iontu atá i 
Rialachán RRF. Tá teimpléad ullmhaithe ag an gCoimisiún le haghaidh socruithe 
oibríochtúla, ach níor eisigh sé é sin go dtí mí Dheireadh Fómhair 2021, tar éis don 
chuid is mó de na CIDanna a bheith glactha. 

59 Tá sé ar intinn ag an gCoimisiún freisin samhail mhaoinithe RRF a chur i bhfeidhm 
ar réimsí eile den bhuiséad. Tá sé molta cheana féin aige príomhphrionsabal mhaoiniú 
RRF a mhacasamhlú sa Chiste Aeráide Sóisialta135 nua, agus é beartaithe aige é a 
bhainistiú trí phleananna na mBallstát a úsáid, agus go meastar go ndéanfar íocaíochtaí 
nuair a bheidh garspriocanna agus spriocanna a bheidh comhaontaithe roimh ré bainte 
amach. Ar an gcaoi chéanna, ó 2023 ar aghaidh, is de réir cur chuige bunaithe ar 
aschuir a dhéanfar an comhbheartas talmhaíochta a thabhairt i gcrích136. 

                                                      
133 Airteagal 20(6) de Rialachán RRF. SWD(2021) 12 final, p. 34. 

134 Airteagal 24(3) de Rialachán RRF. 

135 Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear 
Ciste Aeráide Sóisialta, COM(2021) 568 final. 

136 Aithris 28 agus Airteagal 37 de Rialachán (AE) 2021/2116 maidir leis an gcomhbheartas 
talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air agus lena n-
aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013. Measúnú tionchair ón gCoimisiún, SWD(2018) 
301, Iarscríbhinn 4, roinn 2.3. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e77b047-e4f0-11eb-a1a5-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=SWD%3A2018%3A301%3AFIN
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Oibríochtaí airgeadais an bheartais comhtháthaithe atá bunaithe go 
príomha ar chostais thabhaithe a aisíoc 

60 Maidir le cistí an bheartais comhtháthaithe, is éard atá sna coinníollacha 
íocaíochta ná na coinníollacha cumasúcháin ábhartha a chomhlíonadh agus an pacáiste 
dearbhaithe maidir le rialtacht an chaiteachais arna dhearbhú ag an mBallstát a 
thíolacadh137. Íocann an Coimisiún an méid atá iarrtha ag an mBallstát, ar choinníoll go 
bhfuil sé faoi bhun ranníocaíocht an Aontais atá formheasta don tosaíocht lena 
mbaineann faoin gclár agus go gcomhlíontar na coinníollacha incháilitheachta go léir 
don chaiteachas atá dearbhaithe. Tá feidhm aige sin freisin nuair a bhaineann na cláir 
úsáid as samhlacha SCO nó FNLTC. 

61 Thuairiscíomar roimhe seo138 nach ndearnadh ach cuid bheag de chaiteachas 
comhtháthaithe 2014-2020 a aisíoc trí shamhlacha cistiúcháin atá bunaithe ar 
fheidhmíocht a úsáid, agus gur trí SCOnna faoi CSE a rinneadh beagnach gach ceann 
díobh sin. Go dtí seo, cuireadh beagnach gach clár faoi CFRE agus CC chun feidhme go 
huile agus go hiomlán bunaithe ar aisíocaíocht na gcostas a tabhaíodh. Úsáideadh 
samhail FNLTC ar bhonn píolótach le haghaidh tionscadal CFRE amháin san Ostair. I 
gcás thréimhse 2021-2027, tá SCOnna tagtha chun bheith éigeantach le haghaidh CFRE 
agus ó CSE+ i gcás oibríochtaí a fhaigheann cistiú suas go dtí €200 000139. Measann an 
Coimisiún freisin go mbeidh samhail FNLTC in úsáid níos mó ná mar a bhí sí i 
gclárthréimhsí roimhe seo. 

Samhail FNLTC á cur i bhfeidhm ar bhealadh difriúil don dá ionstraim 

62 Le linn thréimhse 2021-2027, tá samhail FNLTC á húsáid ar bhealach difriúil faoi 
RRF le hais mar atá sí in úsáid faoin mbeartas comhtháthaithe. Go sonrach, tá 
difríochtaí ann maidir leis an gcaoi a n-úsáidtear na téarmaí ‘garspriocanna’ agus 
‘spriocanna’, agus sa chaoi a n-úsáidtear na costais is bun leo mar réasúnú chun 
eisíocaíochtaí a dhéanamh as iad a bhaint amach (féach Bosca 10). 

                                                      
137 Airteagail 15(5), 91(2) agus 98(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

138 Tuarascáil speisialta 24/2021, míreanna 93, 101 agus 127 agus Bosca 8. 

139 Airteagal 53(2) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060


 48 

 

Bosca 10 

Difríochtaí i gcur i bhfeidhm shamhail FNLTC faoin dá ionstraim 

Maidir le heisíocaíochtaí faoi chistí an bheartais comhtháthaithe do thréimhse 
2021-2027: 

— tá siad bainteach le céimeanna idirmheánacha aonair i dtreo na dtorthaí a 
bhfuiltear ag súil leo; 

— tá siad bunaithe ar gharspriocanna agus spriocanna atá leagtha síos sna cláir, 
agus a gcaithfidh siad araon a bheith cainníochtúil140. D’fhéadfaí 
eisíocaíochtaí a nascadh freisin le coinníollacha a bhféadfadh gnéithe 
cáilíochtúla a bheith ag roinnt leo141; 

— déantar iad a chinneadh ar bhonn meastachán costais ex ante, agus ní ar 
bhonn na gcostas iarbhír a tabhaíodh142. 

Maidir le heisíocaíochtaí faoi RRF143: 

— déantar iad a íoc i dtráthchodanna réamhshainithe atá leagtha amach sa CID; 

— tá siad spleách ar ghrúpa de gharspriocanna agus spriocanna atá leagtha 
amach sa CID a bheith bainte amach, agus gurb é an dul chun cinn ionsar 
bhaint amach na n-athchóirithe agus na n-infheistíochtaí ar bhonn cáilíochtúil 
atá á dtomhas ag na garspriocanna agus é sin ar bhonn cainníochtúil atá á 
dtomhas ag na spriocanna144; 

— níl siad nasctha leis na costais mheasta ex ante le haghaidh gach birt, ná leis 
na costais iarbhír a thabhaítear145 (féach mír 43). 

Faoin dá ionstraim, is faoi na Ballstáit atá sé a chinneadh an mbeidh feidhm ag an 
tsamhail freisin idir an t-údarás bainistíochta agus an tairbhí, i gcás chistí an 
bheartais comhtháthaithe, nó idir an Ballstát agus an faighteoir deiridh, i gcás 
RRF146. 

 

                                                      
140 Airteagal 2(11) agus (12) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

141 Airteagal 51(a) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

142 Airteagal 95(1) agus Iarscríbhinn V – Foscríbhinn 2 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

143 Airteagal 4(2) agus aithrisí 18, 30, 51 agus 52 de Rialachán RRF. 

144 Airteagal 2(4) de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Ní léir fós cá mhéad atá maoiniú RRF bunaithe níos mó ar fheidhmíocht 
ná mar atá cistí faoin mbeartas comhtháthaithe 

63 Is éard is buiséadú feidhmíochta ann ná úsáid chórasach a bhaint as faisnéis 
maidir le haschuir, torthaí agus/nó tionchair mar bhonn eolais le haghaidh 
leithdháileadh cistí poiblí, agus chun tionchar a imirt agus/nó cinneadh a dhéanamh i 
dtaobh an leithdháilte sin147. Sainíonn an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt 
Eacnamaíochta (ECFE) trí chatagóir leathana de bhuiséadú feidhmíochta148 
(féach Bosca 11). 

Bosca 11 

Aicmiú ECFE maidir le buiséadú feidhmíochta 

Tá trí chatagóir leathana de chórais bhuiséadaithe feidhmíochta sainaitheanta ag 
ECFE: 

— buiséadú feidhmíochta léiritheach, trína ndéantar faisnéis feidhmíochta a 
tháirgeadh agus a thaispeáint in éineacht le leithdháiltí cistiúcháin, ach ní gá 
go n-úsáidfí é chun cinntí caiteachais a dhéanamh; 

— buiséadú de réir feasacht feidhmíochta, mar a bhfuil tionchar sainráite ag an 
bhfaisnéis sin ar leithdháileadh acmhainní; agus 

— buiséadú bunaithe ar fheidhmíocht, trína ndéantar cistiú a nascadh le 
haschuir agus le torthaí. 

                                                      
145 SWD(2021) 12 final, Cuid 1/2, lch. 35. 

146 Aithris 41 agus Airteagal 95(3) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. Aithris 18 de 
Rialachán RRF. 

147 ECFE, Dreasú na feidhmíochta i mbeartais infheistíochta poiblí arna dtabhairt i gcrích ar an 
leibhéal náisiúnta agus fo-náisiúnta: Bainistiú a dhéanamh thar thréimhse ama agus 
institiúideach, 31 Márta 2017, lgh. 8-9. 

148 ECFE, Buiséadú agus feidhmíocht san Aontas Eorpach: Athbhreithniú ag ECFE i gcomhthéacs 
bhuiséad an Aontais atá dírithe ar thorthaí, Iris ECFE maidir le Buiséadú, Imleabhar 2017/1, 
roinn 1.2.1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Beazley_Incentivising-performance-in-public-investment-policies.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
https://www.oecd.org/gov/budgeting/budgeting-and-performance-in-the-eu-oecd-review.pdf
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64 I dtuarascáil roimhe seo149, thángamar ar an gconclúid go ndearnadh go leor le 
linn thréimhse 2014-2020 chun treo feidhmíochta an bheartais comhtháthaithe a 
neartú, ach nach bhfuil maoiniú bunaithe ar fheidhmíocht tagtha chun fíre go fóill. De 
réir staidéar a rinne an Coimisiún in 2018, d’fhéadfadh tacaíocht bhuiséadach agus 
maoiniú atá bunaithe ar fheidhmíocht a bheith ina sásra simplí agus éifeachtach le 
haghaidh na gcodanna sin de chistí an bheartais comhtháthaithe inar féidir aschuir a 
shannadh go soiléir don chistiú150. 

65 Ní léir fós cá mhéad atá maoiniú RRF bunaithe níos mó ar fheidhmíocht ná mar 
atá cistí faoin mbeartas comhtháthaithe. Ar aon nós, ós rud é go mbaineann cuid de na 
garspriocanna agus na spriocanna atá sonraithe sna RRPanna le hionchuir nó aschuir 
seachas le forthorthaí151, níl critéir ECFE maidir le córais bhuiséadaithe bunaithe ar 
fheidhmíocht á gcomhlíonadh go hiomlán ag maoiniú RRF.  

Is féidir cistí a eisíoc níos tapa faoi RRF 

66 Tá roinnt difríochtaí eile idir an dá ionstraim a mhéid a bhaineann leis an gcaoi a 
ndéantar íocaíochtaí a eisíoc. Chomh maith leis sin, léiríonn na híocaíochtaí atá déanta 
go dtí seo gur féidir leis an gCoimisiún cistí a eisíoc níos tapa faoi RRF ná mar is féidir 
leis a dhéanamh do chláir an bheartais comhtháthaithe. Sin den chuid is mó mar gheall 
ar iarrataí ar íocaíocht a bheith bunaithe ar thráthchodanna réamhaontaithe ina 
ngrúpáiltear na garspriocanna agus na spriocanna agus mar gheall ar dhifríochtaí sa 
chaoi a ndéantar measúnú ar na hiarrataí sin. Ciallaíonn sé sin nach dtógann sé an 
oiread sin ama seiceálacha a dhéanamh sula ndéantar eisíocaíochtaí. Tar éis measúnú 
riosca a dhéanamh, féadann an Coimisiún, áfach, fíoruithe níos mionsonraithe a 
dhéanamh ag céim níos déanaí chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí do bhainistíocht 
fhónta airgeadais152 (féach Fíor 8). 

                                                      
149 Tuarascáil speisialta 24/2021, mír 107. 

150 An Coimisiún (Ramboll, Ecorys, CSIL): ‘Staidéar féidearthachta ar an úsáid a d’fhéadfaí a 
bhaint as Tacaíocht Bhuiséadach chun Cistí SIE a thabhairt i gcrích’, 2018, lgh. 3 go 7. 

151 Tuarascáil speisialta 21/2022, míreanna 87-89. 

152 Tuarascálacha bliantúla 2021, mír 10.12. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://op.europa.eu/ga/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://op.europa.eu/ga/publication-detail/-/publication/988e977e-baec-11e8-99ee-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-275317652
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EN.pdf
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Fíor 8 – Coinníollacha maidir le híocaíochtaí a dhéanamh 

COINNÍOLLACHA AN BEARTAS 
COMHTHÁTHAITHE RRF 

RÉAMH-MHAOINIÚ 

Faigheann na Ballstáit 
réamh-mhaoiniú 

Réamh-mhaoiniú bliantúil de 
0.5 % den leithdháileadh iomlán 
ó 2021 go 2026 le haghaidh 
gach ciste 

Aon íocaíocht réamh-
mhaoinithe amháin suas le 
13 %, agus é sin amháin, don 
RRP a ghlac an Chomhairle in 
2021 

IARRAIDH AR 
ÍOCAÍOCHT 

Seolta chuig an 
gCoimisiún, agus 
dearbhú bainistíochta 
ag gabháil leis 

Uasmhéid de shé iarraidh ar 
íocaíocht in aghaidh na bliana in 
aghaidh an chláir 
Iarrataí bunaithe ar na costais 
iarbhír a tabhaíodh mura rud é 
gur baineadh úsáid as SCOnna 
agus FNLTC  
Rátaí cómhaoinithe náisiúnta de 
15 %-60 % ar a laghad, ag brath 
ar an gciste agus ar leibhéal 
forbartha an réigiúin atá ag fáil 
tacaíochta 

Uasmhéid de dhá iarraidh ar 
íocaíocht in aghaidh na 
bliana in aghaidh an 
Bhallstáit 
Iarrataí bunaithe ar 
mhéideanna i 
dtráthchodanna 
réamhaontaithe ina 
ngrúpáiltear na 
garspriocanna agus na 
spriocanna 
Maoinítear tionscadail 100 % 
ó chistí an Aontais 

MEASÚNÚ 

Ar an iarraidh ar 
íocaíocht ag an 
gCoimisiún 

BAILÍOCHTÚ agus 
ÍOCAÍOCHT 

Leis na Ballstáit 

Measúnú ar an gcaiteachas atá 
dearbhaithe ag an mBallstát sa 
phacáiste dearbhaithe 
 
Bailíochtaíonn an Coimisiún an 
íocaíocht 

Measúnú bunaithe ar na 
garspriocanna agus na 
spriocanna a bheith 
comhlíonta go sásúil 
Glacann an Coimisiún 
cinneadh lena n-údaraítear 
eisíocaíocht, agus an tuairim 
ón gComhairle á cur san 
áireamh aige 

CAILLTEANAS 
FÉIDEARTHA 

De chistí nár úsáideadh 

Caillteanas céimseach na gcistí 
atá geallta ar bhonn bliantúil 
nach bhfuil iarraidh ar íocaíocht 
déanta ina leith laistigh de thrí 
bliana (ó 2021 go 2026) nó 
laistigh de dhá bhliain (do 2027) 
(nós imeachta um shaoradh ó 
ghealltanas) 

Cailltear cistí nár íocadh leis 
an mBallstát faoi dheireadh 
2026 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar CPR agus ar Rialachán RRF. 

Rátaí réamh-mhaoinithe níos airde faoi RRF i gcomparáid leis an 
mbeartas comhtháthaithe 

67 Maidir le leibhéal an réamh-mhaoinithe – is é sin le rá, an sciar den leithdháileadh 
a íoctar le Ballstát sula ndéantar íocaíochtaí foirmiúla atá nasctha le coinníollacha 
íocaíochta – tá sé sin éagsúil do RRF le hais mar atá do chistí an bheartais 
comhtháthaithe. Tá ráta réamh-mhaoinithe RRF go suntasach níos airde. I gcás an dá 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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ionstraim, imréitítear íocaíochtaí réamh-mhaoinithe in aghaidh íocaíochtaí amach 
anseo153 (féach Bosca 12). 

Bosca 12 

Réamh-mhaoiniú 

Faoi chistí an bheartais comhtháthaithe, tá na Ballstáit i dteideal tráthchodanna 
réamh-mhaoinithe bliantúla de 0.5 % den tacaíocht iomlán a fháil ó 2021 go 2026. 
Déanfaidh an Coimisiún an réamh-mhaoiniú le haghaidh 2021 agus 2022 a 
imréiteach go bliantúil, agus i gcás 2023 go 2026 faoin am a dhúnfar na cláir ar a 
dhéanaí154. 

Faoi RRF, tá ráta réamh-mhaoinithe aonuaire de suas le 13 % den deontas agus, 
más infheidhme, den iasacht, ar fáil do na Ballstáit155. In 2021, d’iarr gach Ballstát 
seachas Éire é. 

68 Faoi RRF, féadfaidh an Coimisiún freisin aon réamh-mhaoiniú a ghnóthú mura 
ndéantar aon dul chun cinn inbhraite i dtreo aon gharsprice agus sprice ábhartha 
laistigh de 18 mí tar éis ghlacadh an CID156. Faoi Dheireadh Fómhair 2022, áfach, ní 
raibh an bhrí atá le ‘dul chun cinn inbhraite’ sainmhínithe fós ag an gCoimisiún. 

I gcás an dá ionstraim, tá na dearbhuithe bainistíochta nasctha lena 
gcoinníollacha íocaíochta 

69 Chun dul ar aghaidh le hiarraidh ar íocaíocht, tá dearbhú bainistíochta don dá 
ionstraim ag teastáil ón gCoimisiún. Deimhnítear leis sin go bhfuil an fhaisnéis atá 
tugtha iomlán, cruinn agus beacht, agus deimhníonn sé gur úsáideadh an caiteachas is 
bun leis don chuspóir a bhí beartaithe, agus gur chomhlíon sé na rialacha uile is 
infheidhme: 

— I gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, cuireann an t-údarás bainistíochta 
dearbhú bainistíochta amháin isteach le haghaidh gach bliana cuntasaíochta, gan 

                                                      
153 Airteagal 90(5) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. Airteagal 13(2) de Rialachán RRF. 

154 Airteagal 90(2) agus (5) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

155 Airteagal 13(1) de Rialachán RRF. 

156 Airteagal 24(9) de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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beann ar líon na n-iarratas ar íocaíocht157. Deimhníonn sé go raibh an caiteachas a 
dearbhaíodh dlíthiúil agus rialta, agus tugann sé faisnéis faoi thorthaí na n-
idirghabhálacha. 

— Is réamhriachtanas le haghaidh eisíocaíocht faoi RRF é go gcaithfidh dearbhú 
bainistíochta a bheith ag gabháil le gach iarraidh ar íocaíocht ionas go bhféadfar a 
dheimhniú go bhfuil na garspriocanna agus na spriocanna atá nasctha leis an 
iarraidh ar íocaíocht bainte amach. Sa bhreis air sin, tá ar na Ballstáit achoimre ar 
na hiniúchtaí atá déanta, ar na laigí a sainaithníodh agus ar aon ghníomhaíocht 
cheartaitheach a rinneadh a sholáthar le gach iarraidh ar íocaíocht158. 

70 Tá difríochtaí freisin ann ó thaobh mhinicíocht na n-iarrataí ar íocaíocht. Is féidir 
leis na Ballstáit suas go dtí dhá iarraidh ar íocaíocht RRF a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin gach bliain, i gcomparáid le suas go dtí sé iarraidh i gcás chistí an bheartais 
comhtháthaithe159. 

Níl aon chómhaoiniú náisiúnta nó príobháideach ag teastáil le haghaidh 
RRF 

71 Léiríonn an ráta cómhaoinithe náisiúnta atá ag ionstraim cén sciar de na costais 
nach bhfuil clúdaithe ag cistiú ón Aontas. Go traidisiúnta, feidhmíonn cómhaoiniú 
éigeantach náisiúnta nó príobháideach mar ráthaíocht do ghealltanas agus úinéireacht 
an Bhallstáit nó an tairbhí, agus cinntíonn sé go bhfaighfear luach ar airgead in 
idirghabhálacha a fhaigheann tacaíocht ón Aontas. Ba é sin freisin an prionsabal 
ginearálta i gcistí an bheartais comhtháthaithe. I gcodarsnacht leis sin, ní éilíonn RRF 
aon chómhaoiniú náisiúnta nó príobháideach (féach Bosca 13). 

                                                      
157 Airteagail 74(1)(f) agus 98(1)(b) agus Iarscríbhinn XVIII de Rialachán na bhForálacha 

Coiteanna. 

158 Airteagal 22(2)(c) de Rialachán RRF. 

159 Airteagal 24(2) de Rialachán RRF. Airteagal 91(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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Bosca 13 

Cómhaoiniú náisiúnta 

Is idir 15 % agus 60 % atá na rátaí cómhaoinithe náisiúnta do chistí an bheartais 
comhtháthaithe, ag brath ar an gciste agus ar leibhéal forbartha an réigiúin atá ag 
fáil tacaíochta160. San am a chuaigh thart, bhí roinnt cásanna ann ina bhfuair na 
Ballstáit maoiniú 100 % ón Aontas as cistí an bheartais comhtháthaithe mar gheall 
ar imthosca eisceachtúla, amhail géarchéim airgeadais 2008-2009161, agus chun 
éifeachtaí phaindéim COVID-19 a mhaolú do bhliain chuntasaíochta 2020-2021162. 

Níl aon cheanglas cómhaoinithe ann maidir le cistiú RRF agus REACT-EU163. 

Faoi RRF, is ag deireadh na tréimhse incháilitheachta, agus an uair sin 
amháin, a tharlaíonn saoradh ó ghealltanas 

72 I gcláir faoin mbeartas comhtháthaithe, cailltear go huathoibríoch aon chistiú 
nach bhfuil caite laistigh de thréimhse ama áirithe. Tá an cleachtas sin, ar a dtugtar 
‘saoradh ó ghealltanas’, ceaptha smacht airgeadais a spreagadh ó thaobh chur chun 
feidhme na gclár, mar go laghdaíonn aon chistiú a chailltear an tionchar a d’fhéadfadh 
a bheith ag an mbeartas. Is maidir le cistí an bheartais comhtháthaithe amháin atá 
feidhm ag an saoradh céimseach ó ghealltanas seo i gcaitheamh na tréimhse 
incháilitheachta, agus níl feidhm aige maidir le RRF (féach Bosca 14). 

                                                      
160 Airteagal 112 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

161 Airteagal 77(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle. 

162 Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2020/558. 

163 Airteagal 20(4) de Rialachán RRF. Airteagal 92b(12) de Rialachán REACT-EU. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1083-20131221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221
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Bosca 14 

Rialacha maidir le saoradh ó ghealltanas 

Ag tús na tréimhse, déantar cistí an bheartais comhtháthaithe a ghealladh ar 
bhonn bliantúil do gach Ballstát, agus cailltear iad mura mbíonn siad úsáidte 
laistigh de thrí bliana (le haghaidh 2021 go 2026), agus laistigh de dhá bhliain (le 
haghaidh 2027)164. 

Faoi RRF, déantar gealltanas na tacaíochta airgeadais a thul-ualú i mblianta tosaigh 
na tréimhse incháilitheachta. Ní foláir don Choimisiún 70 % de na deontais a 
ghealladh faoi dheireadh 2022, agus an 30 % eile, lena n-áirítear an chomhchuid 
iasachta, a ghealladh faoi dheireadh 2023165. Aon chistí nach bhfuil geallta faoi na 
teorainneacha ama sin, toisc nár glacadh CIDanna nó toisc nár iarradh iasachtaí, 
caillfear iad. 

Faoi RRF, ón uair a bhíonn cistí geallta, ní baolach do na Ballstáit go gcaillfidh siad 
aon chistí nach bhfuil úsáidte le linn thréimhse cur chun feidhme RRF. Caithfidh na 
garspriocanna agus na spriocanna go léir a bheith bainte amach faoin 
31 Lúnasa 2026166. Is iad na cistí nach mbeidh íoctha faoi dheireadh 2026 a 
shaorfar ó ghealltanas167.  

  

                                                      
164 Airteagal 105 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

165 Aithrisí 46-47 agus Airteagail 12 agus 14 de Rialachán RRF. 

166 Airteagail 18(4)(i) agus 20(5)(d) de Rialachán RRF. 

167 Airteagal 24(1) de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Faireachán agus costas an chur chun 
feidhme 

Forálacha éagsúla faireacháin, tuairiscithe agus meastóireachta 

73 Tá faireachán, tuairisciú agus meastóireacht riachtanach chun a áirithiú go 
rannchuidíonn cistí leis na cuspóirí atá leagtha síos, chun saincheisteanna a 
shainaithint ionas gur féidir aghaidh a thabhairt orthu luath go maith, agus chun 
forléargas a fháil ar an dul chun cinn ar leibhéal an Aontais. Tá feidhm ag forálacha 
éagsúla maidir leis an dá ionstraim (féach Fíor 9). 

Fíor 9 – Ceanglais faireacháin, tuairiscithe agus meastóireachta 

CEANGLAIS AN BEARTAS 
COMHTHÁTHAITHE RRF 

BALLSTÁIT 

Socruithe 
meastóireachta 
agus tuairiscithe 

Faireachán de réir cláir, ag 
úsáid táscairí nach bhfuil 
nasctha leis na hiarrataí ar 
íocaíocht 
Rialacha forordaitheacha 
maidir le ról an choiste 
faireacháin 

Tíolacadh chuig an 
gCoimisiún: 
o Sonraí airgeadais: cúig 

huaire sa bhliain 
o Sonraí feidhmíochta: faoi 

dhó sa bhliain, lena n-
áirítear sonraí maidir le 
táscairí coiteanna 

o Athbhreithniú 
meántéarma (2025) 

Faireachán ar an leibhéal lárnach, 
ag úsáid garspriocanna agus 
spriocanna réamhaontaithe atá 
nasctha leis na hiarrataí ar 
íocaíocht 
Is féidir leis na Ballstáit na córais 
faireacháin atá acusan cheana féin 
a úsáid 

Tíolacadh chuig an gCoimisiún: 
o Dul chun cinn maidir le 

garspriocanna agus 
spriocanna, a ghabhann le 
gach iarraidh ar íocaíocht: faoi 
dhó sa bhliain ar a mhéid 

o Tuarascálacha 
leathbhliantúla, ina ndéantar 
nuashonrú ar na sonraí maidir 
le táscairí coiteanna 
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CEANGLAIS 
AN BEARTAS 
COMHTHÁTHAITHE 

RRF 

AN COIMISIÚN 

Socruithe 
meastóireachta 
agus tuairiscithe 

Athbhreithniú bliantúil ar 
fheidhmíocht 
Tuarascáil Bhliantúil ar 
Bhainistíocht agus ar 
Fheidhmíocht chuig an 
bParlaimint, i gcomhthéacs 
an nós imeachta um 
urscaoileadh 
Sonraí comhiomlánaithe a 
thaispeáint ar an ardán 
Sonraí Oscailte 
Tuarascáil ar fhorthoradh an 
athbhreithnithe 
meántéarma chuig an 
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Anailís agus breithmheas ar na 
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íocaíocht 
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feidhme a dhírítear chuig an 
bParlaimint agus chuig an 
gComhairle 
Sonraí comhiomlánaithe a chur 
suas ar Scórchlár RRF 

   

AN COIMISIÚN  

Meastóireacht 

Le linn an chur chun 
feidhme, ag deireadh 2024 
Meastóireacht ex post (2031) 

Le linn an chur chun feidhme, i mí 
Feabhra 2024 
Meastóireacht ex post (2028) 

 
Foinse: CIE, bunaithe ar CPR agus ar Rialachán RRF. 

Tá faireachán RRF nasctha le garspriocanna agus spriocanna 

74 Tá difríocht shuntasach ó Bhallstát go chéile ann maidir leis an bhfaireachán a 
dhéanann Coimisiún ar chur chun feidhme na RRPanna. Sin mar gheall go bhfuil 
garspriocanna agus spriocanna, agus an fhianaise atá ag teastáil chun measúnú a 
dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéantar ina leith, sonrach do gach aon RRP. Ní foláir 
do gach Ballstát údarás lárnach a ainmniú a dhéanann tuairisciú comhdhlúite leis an 
gCoimisiún agus a ghabhann chuige an fhreagracht fhoriomlán as faireachán a 
dhéanamh ar chur chun feidhme an RRP. 

75 Tá ceanglais tuairiscithe éagsúla ag gabháil le RRF. 

— Ní mór do na Ballstáit tuairisciú go leathbhliantúil don Choimisiún, i mí Aibreáin 
agus i mí Dheireadh Fómhair, ar an dul chun cinn atá déanta i leith a RRP, go 
háirithe i dtaobh na ngarspriocanna agus na spriocanna. Tagann sé sin faoi 
chuimsiú an tSeimeastair Eorpaigh, sa mhéid gur cuid den Chlár Náisiúnta um 
Athchóiriú í tuarascáil mhí Aibreáin168. 

                                                      
168 Airteagal 27 de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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— I gcomhthéacs an tSeimeastair Eorpaigh, ní mór do na Ballstáit freisin tuairisciú 
faoi dhó sa bhliain, i mí Feabhra agus i mí Lúnasa, ar na táscairí coiteanna atá 
leagtha síos do RRF le Gníomh Tarmligthe169. 

— Tuairiscíonn an Coimisiún go bliantúil don Pharlaimint agus don Chomhairle ar 
chur chun feidhme RRF170. Foilsíodh an chéad tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún i 
mí an Mhárta 2022; thángthas ar an gconclúid inti go bhfuil an cur chun feidhme 
faoi lánseol171. 

— Mar a bhí beartaithe, chuir an Coimisiún tuarascáil athbhreithnithe aonuaire ar 
fáil don Pharlaimint agus don Chomhairle ag deireadh mhí Iúil 2022172, agus dá 
réir sin tá an cur chun feidhme ar athchóirithe agus infheistíochtaí RRPanna na 
mBallstát faoi lánseol173. 

— Is féidir leis an bParlaimint cuireadh a thabhairt don Choimisiún chuig ‘idirphlé 
téarnaimh agus athléimneachta’ gach dhá mhí174. Faoi mhí Dheireadh 
Fómhair 2022, bhí seacht gcruinniú den sórt sin tarlaithe. 

76 Sa tuarascáil a d’eisíomar le déanaí, thugamar ar aire go bhfuil garspriocanna 
agus spriocanna RRF dírithe ar aschur (nó fiú ionchur) seachas iad a bheith dírithe ar 
fhorthorthaí. Cuireann sé sin teorainn leis an bhféidearthacht tomhas a dhéanamh ar 
fheidhmíocht na mbeart agus, faoi dheoidh, ar a dtionchar ar ghnóthú chuspóirí 
beartais an Aontais faoi mar atá in RRF175. 

                                                      
169 Airteagal 2(3) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2106 ón gCoimisiún lena bhforlíontar 

Rialachán (AE) 2021/241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear RRF 
trí tháscairí coiteanna agus eilimintí mionsonraithe an scórchláir téarnaimh agus 
athléimneachta a leagan amach. 

170 Airteagal 31 de Rialachán RRF. 

171 COM(2022) 75, lch. 64. 

172 Airteagal 16 de Rialachán RRF. 

173 Tuarascáil athbhreithnithe ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme RRF, COM(2022) 383 
final, lch. 30. 

174 Airteagal 26 de Rialachán RRF. 

175 Tuarascáil speisialta 21/2022, míreanna 88-89. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_383_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_2022_383_1_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_GA.pdf
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Feidhmíocht dícheangailte ó thuairisciú airgeadais don bheartas 
comhtháthaithe 

77 Tá socruithe d’fhaireacháin feidhmíochta ar chistí an bheartais comhtháthaithe 
leagtha amach i CPR. Tá na socruithe seo a leanas ceangailteach ar na Ballstáit go léir 
agus níl siad ceangailte le híocaíochtaí, i dtéarmaí uainiúcháin agus an phróisis araon, 
ach amháin i gcás roinnt SCOnna atá bunaithe ar aschuir agus FNLTC: 

— Bíonn cruinniú ag coiste faireacháin gach cláir uair sa bhliain ar a laghad agus 
scrúdaíonn sé, i measc nithe eile, an dul chun cinn atá déanta i gcur chun feidhme 
an chláir agus i mbaint amach a gharspriocanna agus a spriocanna176. 

— Scrúdaíonn an Coimisiún feidhmíocht le gach Ballstát ag cruinniú athbhreithnithe 
bliantúil ar fheidhmíocht177. 

— Déanfar athbhreithniú meántéarma ar gach aon chlár in 2025 chun leithdháileadh 
leath an chistithe do 2026 agus 2027 a dhéanamh amach, agus scrúdófar san 
athbhreithniú sin, i measc nithe eile, an dul chun cinn atá déanta i mbaint amach 
na ngarspriocanna agus aird á tabhairt ar na mórdheacrachtaí a bhain leis an gcur 
chun feidhme178.  

— Déantar an dul chun cinn i mbaint amach chuspóirí an chláir a scrúdú freisin 
bunaithe ar an tuarascáil chríochnaitheach maidir le feidhmíocht179. 

78 Ní foláir do na Ballstáit sonraí maidir le cur chun feidhme chláir an bheartais 
comhtháthaithe a thuairisciú don Choimisiún níos minice ná mar a dhéanann siad i 
gcás RRF; ní foláir dóibh sonraí cur chun feidhme airgeadais a tharchur go leictreonach 
cúig huaire sa bhliain, agus sonraí feidhmíochta faoi dhó sa bhliain180. Ní chuireann CPR 
de cheangal ar an gCoimisiún tuairisciú go bliantúil chuig an bParlaimint agus chuig an 
gComhairle, ach cuirtear faisnéis i ráitis na gclár atá i gceangal leis an 

                                                      
176 Airteagail 38(1), 38(3) agus 40(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

177 Airteagal 41(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

178 Airteagail 18 agus 86(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

179 Airteagal 43 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

180 Airteagal 42(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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dréachtbhuiséad181 agus sa Tuarascáil Bhliantúil ar Bhainistíocht agus ar Fheidhmíocht 
mar chuid den nós imeachta um urscaoileadh182. 

Rinneadh iarrachtaí chun trédhearcacht na sonraí faireacháin a mhéadú, 
ach tá saincheisteanna eile fós ann 
Cineálacha comhchosúla cur chuige chun trédhearcacht a áirithiú ó thaobh úsáid 
chistiú ón Aontas 

79 Tá cineálacha comhchosúla cur chuige glactha ag an gCoimisiún don dá ionstraim 
chun trédhearcacht a áirithiú ó thaobh úsáid chistiú ón Aontas agus chun dul chun cinn 
sa chur chun feidhme a léiriú. I gcás RRF, tá ardán ar líne curtha ar bun ag an 
gCoimisiún ar a dtugtar an Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta, a bhfuil rochtain 
go poiblí air183. Comhlíonann sé feidhm atá cosúil le feidhm an ardáin sonraí oscailte 
faoi chistí an bheartais comhtháthaithe (féach Bosca 15). 

Bosca 15 

Ardáin phoiblí ar líne le haghaidh sonraí feidhmíochta 

Tugann Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta RRF184 forléargas ar an dul chun 
cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme an chláir. Áirítear ann sonraí maidir le 
baint amach na ngarspriocanna agus na spriocanna, maidir le cistí atá geallta agus 
eisíoctha, maidir leis an treocht sna táscairí coiteanna laistigh de struchtúr na sé 
cholún, agus maidir le hanailísí téamacha185. Tá ceangal dlíthiúil ar an gCoimisiún 
an scórchlár a nuashonrú faoi dhó sa bhliain ar a laghad trí úsáid a bhaint as na 
sonraí a bhíonn curtha isteach ag na Ballstáit i gcomhthéacs an tSeimeastair 
Eorpaigh186. Go deimhin, déantar é a nuashonrú níos minice ná sin: cuireann sé 
sonraí beo ar fáil maidir le híocaíochtaí agus garspriocanna agus spriocanna atá 
bainte amach. 

                                                      
181 Airteagal 41(3)(h) den Rialachán Airgeadais.  

182 Airteagal 318 CFAE. 

183 Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2106 ón gCoimisiún. 

184 An Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta. 

185 Airteagal 1 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2106 ón gCoimisiún. 

186 Airteagail 27 agus 30 de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Is suíomh gréasáin atá ar fáil go poiblí é an t-ardán sonraí oscailte don 
chomhtháthú ina dtugtar léiriú grafach ar shonraí maidir le maoiniú chistí an 
bheartais comhtháthaithe agus ar na nithe atá bainte amach leis an maoiniú sin187. 
Le haghaidh thréimhse 2014-2020, cuirtear na sonraí is déanaí atá ar fáil i láthair 
ann (maidir leis na cláir), mar aon leis na méideanna atá beartaithe, nuashonruithe 
laethúla ar íocaíochtaí an Aontais, faisnéis bhliantúil ar bhaint amach na dtáscairí 
coiteanna agus anailísí téamacha. Ó mhí Dheireadh Fómhair 2022, taispeánann sé 
na spriocanna infheistíochta agus táscairí atá beartaithe sna cláir atá glactha le 
haghaidh thréimhse 2021-2027. 

80 Measann an Coimisiún gurb iad ‘na Ballstáit tairbhithe chistí RRF, agus nuair a 
íoctar amach na cistí téann siad sa bhuiséad náisiúnta’188. Mar sin féin, bíonn ar úsáid 
chistí RRF na rialacha Eorpacha agus náisiúnta go léir is infheidhme a chomhlíonadh i 
gcónaí. Caitheann na Ballstáit, mar thairbhithe agus iasachtaithe na gcistí, in éineacht 
leis an gCoimisiún, bearta iomchuí a ghlacadh chun é sin a chinntiú. Caitheann na 
Ballstáit a chinntiú freisin go n-admhaíonn na faighteoirí deiridh go bhfuil cistiú ón 
Aontas faighte acu189. Ní dhéantar gach beart a rannchuidíonn le hinfheistíochtaí agus 
athchóirithe a fhaigheann tacaíocht faoi RRF a shonrú go mion sna RRPanna nó sna 
CIDanna, áfach. Cruthaíonn sé sin an riosca go bhféadfadh sé nach mbeadh an 
tacaíocht airgeadais ón Aontas a chuirtear ar fáil trí RRF le feiceáil ag faighteoirí agus 
ag saoránaigh. 

                                                      
187 An tArdán Sonraí Oscailte don Chomhtháthú. 

188 COM(2022) 75, lch. 60. 

189 Airteagal 34(2) de Rialachán RRF. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Teorainneacha a ghabhann leis na sonraí faireacháin 

81 Úsáidtear sonraí faireacháin chun an dul chun cinn atá déanta ag idirghabhálacha 
an Aontais, agus an méid atá bainte amach acu, a thomhas. Is iad na foinsí sonraí is 
tábhachtaí ná an t-aschur coiteann agus na táscairí toraidh mar aon lena mbunlínte, 
garspriocanna agus spriocanna, de réir mar is infheidhme (do chláir faoin mbeartas 
comhtháthaithe), agus na garspriocanna agus spriocanna (le haghaidh na RRPanna). 
Rinneamar trácht roimhe seo ar an líon mór táscairí clárshonracha190, nach féidir a 
chomhiomlánú chun feidhmíocht a thomhas ar leibhéal an Aontais ná a úsáid le 
haghaidh comparáidí idir na cláir éagsúla den bheartas comhtháthaithe agus idir 
RRPanna191. Is é an scéal céanna é i gcás na ngarspriocanna agus na spriocanna do RRF. 
Níl ach líon teoranta táscairí coiteanna ann chun feidhmíocht fhoriomlán an dá 
ionstraim ar leibhéal an Aontais a thomhas (féach Bosca 16). 

                                                      
190 Tuarascáil speisialta 24/2021, mír 42. Páipéar faisnéise 2018: ‘Todhchaí chóras airgeadais 

an Aontais Eorpaigh – Athchóiriú ar an gcaoi a n-oibríonn buiséad an Aontais’, 
Feabhra 2018, mír 38. Tuarascáil speisialta 02/2017: ‘Caibidlíocht an Choimisiúin maidir le 
Comhaontuithe Comhpháirtíochta 2014-2020 agus cláir faoin mbeartas Comhtháthaithe – 
Tá caiteachas spriocdhírithe níos mó ar thosaíochtaí Eoraip 2020, ach tá na socruithe chun 
feidhmíocht a thomhas ag éirí níos casta’, míreanna 106-109, 113-115, 131, 147. 

191 Páipéar faisnéise 2018: ‘Simpliú i dtabhairt i gcrích an Bheartais Comhtháthaithe i ndiaidh 
2020’, Bealtaine 2018, mír 59. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_EN.pdf
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Bosca 16 

Sonraí faireacháin 

Táscairí a bhaineann go sonrach le Cláir agus le RRPanna: 

— I gcaitheamh thréimhse 2014-2020, rinneadh níos mó ná 22 000 táscaire 
chlárshonracha a leagan síos. Beidh líon na dtáscairí clárshonracha do 
thréimhse 2021-2027 ar eolas nuair a bheidh na cláir go léir glactha. 

— Go dtí seo, tá lear mór garspriocanna agus spriocanna cruthaithe ag an 
gComhairle do na RRPanna: 5 889 ar an iomlán, 2 166 le haghaidh 
athchóirithe agus 3 723 le haghaidh infheistíochtaí192. I gcásanna áirithe, 
déantar iad sin a chomhlánú le céimeanna eatramhacha, rud a mhéadaíonn a 
líon iomlán193. 

Táscairí coiteanna: 

— Sna rialacháin chiste-shonracha, leagadh síos 87 dtáscaire coiteanna do 
thréimhse 2014-2020. Roghnaigh na Ballstáit na cinn a bhí ábhartha dá gcláir 
faoin mbeartas comhtháthaithe, agus leag siad síos spriocanna a bhí le baint 
amach faoi dheireadh na tréimhse. Tá líon na dtáscairí coiteanna do 
thréimhse 2021-2027 méadaithe go dtí 234. Tuairisceoidh na cláir go léir ar 
na táscairí coiteanna go léir, gan beann ar spriocanna a bheith leagtha síos 
dóibh nó gan a bheith. 

— Bhí ar an gCoimisiún gníomh tarmligthe lena mbunaítear táscairí coiteanna a 
ghlacadh chun torthaí foriomlána RRF a léiriú194. Shainigh an Rialachán 
14 tháscaire choiteanna, a raibh an tromlach díobh mar a chéile leis na cinn 
atá sna rialacháin a bhaineann go sonrach leis na cistí comhtháthaithe195. Níl 
spriocanna gaolmhara atá le baint amach ag gabháil leo, áfach, agus níl siad 
nasctha go córasach le gach aon RRP. Dá bhrí sin, tugann siad forléargas ar 
fheidhmíocht RRF. 

 
                                                      
192 Sonraí ó scórchlár RRF amhail i nDeireadh Fómhair 2022. 

193 Doiciméad Inmheánach Oibre de chuid an Choimisiúin, ‘Riachtanais téarnaimh na hEorpa a 
shainaithint’, SWD(2020) 98 final, lch. 36. As na Ballstáit a roghnaíomar dár sampla, 
baineadh úsáid as céimeanna eatramhacha sa Spáinn agus sa Rómáin. 

194 Airteagal 29(4) de Rialachán RRF. 

195 Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán Tarmligthe (AE) 2021/2106 ón gCoimisiún. 
Iarscríbhinní I agus II a ghabhann le Rialachán CFRE/CC. Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1057
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82 Leagamar béim roimhe seo ar an deacracht a bhaineann le cothromaíocht mhaith 
a aimsiú idir an gá atá le sonraí faireacháin fóinteacha a fháil agus an gá atá leis na 
sonraí sin a tháirgeadh ar chostas réasúnta196. Chuir bailiú, stóráil agus tuairisciú sonraí 
le haghaidh na dtáscairí sin go mór le costais riaracháin. Mar sin féin, i gcás RRF, 
déanann gach garsprioc agus sprioc tomhas ar an dul chun cinn atá déanta ionsar 
athchóiriú sonrach a bhaint amach nó infheistíocht a thabhairt chun críche, agus 
úsáidtear iad mar bhonn le haghaidh eisíocaíochtaí. 

83 Seiceálann AS ECFIN na sonraí faireacháin le haghaidh RRF, agus seiceálann 
AS REGIO agus AS EMPL iad le haghaidh chistí an bheartais comhtháthaithe. Ós rud é 
gur féidir oibríocht a mhaoiniú leis an dá ionstraim, agus ós rud é nach bhfuil aon 
seiceálacha ann chun a áirithiú nach bhfoilsítear sonraí faireacháin faoi dhó, tá baol 
ann go bhféadfaí an méid atá bainte amach a thuairisciú faoi dhó. 

I gcás an dá ionstraim, bíonn meastóireachtaí ex post ródhéanach chun 
bheith mar bhonn eolais do thograí reachtacha don chéad tréimhse eile 

84 Ní foláir don Choimisiún meastóireachtaí a dhéanamh ar an dá ionstraim le linn 
an chur chun feidhme in 2024, agus meastóireachtaí ex post a dhéanamh dhá bhliain 
tar éis dheireadh na dtréimhsí incháilitheachta chun an tionchar fadtéarmach a 
mheasúnú197. Tá ar na Ballstáit freisin meastóireachtaí a dhéanamh trína ndéantar 
measúnú ar cheann amháin nó níos mó de na critéir atá leagtha amach sna Treoirlínte 
um Rialáil Níos Fearr198 (nó critéir ábhartha eile) agus ar an tionchar atá ag gach aon 
chlár199. 

85 Beidh na meastóireachtaí ex post ar an dá ionstraim ar fáil tar éis do thograí 
reachtacha ón gCoimisiún maidir le creat an bheartais comhtháthaithe i ndiaidh 2027 a 
bheith tarraingthe suas. Ciallaíonn sé sin gurb iad na meastóireachtaí agus na 
hathbhreithnithe a rinneadh le linn an chur chun feidhme, agus iadsan amháin, a 

                                                      
196 Tuarascáil speisialta 02/2017, míreanna 131-132 agus 154. Páipéar faisnéise 2019: 

‘Feidhmíocht a sheachadadh i gComhtháthú’, Meitheamh 2019, mír 49. 

197 Airteagal 32 de Rialachán RRF. Airteagal 45(2) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

198 SWD(2021) 305, lch. 23. 

199 Airteagal 44(1) agus (2) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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bheidh mar bhonn eolais do na tograí reachtacha don chéad tréimhse eile200. Mar a 
chuireamar in iúl roimhe seo201, áfach, ní chuireann na Rialacháin de cheangal ar an 
gCoimisiún comhordú a dhéanamh ar na meastóireachtaí le linn chur chun feidhme 
RRF agus ar an athbhreithniú meántéarma ar na cláir chomhtháthaithe atá beartaithe 
in 2024 agus in 2025 faoi seach, in ainneoin na gceachtanna a d’fhéadfaí a fhoghlaim ó 
chur chuige comhtháite a chlúdódh an dá ionstraim. 

Beidh sé deacair an costas a bhaineann le cur chun feidhme an 
dá ionstraim a mheasúnú 

86 Tá caiteachais riaracháin éagsúla ag gabháil leis an gcostas a bhaineann le 
hionstraim a chur chun feidhme (féach Bosca 17). 

Bosca 17 

Na costais a bhaineann le hionstraim a chur chun feidhme 

Gineann na gníomhaíochtaí a bhaineann le hionstraim a ullmhú agus a chur chun 
feidhme costais riaracháin: 

— ar leibhéal an Choimisiúin: caiteachas a bhaineann le clár a fhormheas agus le 
maoirseacht agus fíorú a dhéanamh ar chur chun feidhme an chláir, amhail 
costais foirne, staidéir, meastóireachtaí, anailísí, gníomhaíochtaí 
craobhscaoilte faisnéise agus comhairleacht; 

— ar leibhéal an Bhallstáit: caiteachas ar ullmhú agus bainistiú clár, faireachán, 
meastóireacht, faisnéis agus cumarsáid, agus gníomhaíochtaí rialaithe agus 
iniúchóireachta, amhail costais foirne, comhairleacht, agus costais TF. 

87 Ní furasta an costas a bhaineann le cur chun feidhme chistí an bheartais 
comhtháthaithe a ríomh. An cúnamh teicniúil a chuirtear ar fáil chun tacú leis na 
Ballstáit, is costas é a aisíoctar as buiséad an Aontais, mar sin is méid aitheanta é. Is 
beag faisnéis atá ar fáil, áfach, maidir le costais riaracháin eile; nó níl faisnéis ar bith ar 
fáil ina dtaobh. Déanann an Coimisiún staidéir chun na costais riaracháin fhoriomlána 

                                                      
200 Páipéar faisnéise 2019: ‘Feidhmíocht a sheachadadh i gComhtháthú’, Meitheamh 2019, 

míreanna 107 agus 109. 

201 Tuarascáil speisialta 24/2021, míreanna 81 agus 124, agus moladh 2(b). 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
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sin a mheas; foilsíodh an staidéar is déanaí uaidh in 2018202. Fuaireamar amach roimhe 
seo go bhfuil an beartas comhtháthaithe á chur chun feidhme ar chostas réasúnta íseal 
i gcomparáid le cláir Eorpacha agus idirnáisiúnta eile. Thugamar faoi deara freisin, 
áfach, go raibh na sonraí is bun leis na staidéir sin neamhleanúnach, neamhréireach 
agus neamhiomlán203. 

88 Ar an gcaoi chéanna, beidh sé deacair meastachán a dhéanamh ar an gcostas a 
bhaineann le RRF a chur chun feidhme, go háirithe toisc nach bhfuil ceanglas i 
Rialachán RRF ó thaobh costais riaracháin a thuairisciú don Choimisiún. 

  

                                                      
202 An Coimisiún (Spatial Foresight & t33), ‘Measúnú nua ar chostais agus ar an ualach 

riaracháin i gCistí SIE’, 2018. 

203 Tuarascáil speisialta 07/2020: ‘An Beartas Comhtháthaithe a chur chun feidhme – Tá na 
costais measartha íseal, ach níl leordhóthain faisnéise ann chun measúnú a dhéanamh ar 
choigiltí ón simpliú’, míreanna 41 agus 67. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/assess_admin_costs.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_EN.pdf
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Rialú agus iniúchóireacht 

Forálacha éagsúla rialaithe agus iniúchóireachta 

89 Nuair a bheidh an creat rialaithe agus iniúchóireachta á cheapadh, ní foláir a 
áirithiú go gcuirfear cistí an Aontais chun feidhme i gcomhréir le prionsabail na 
bainistíochta fónta airgeadais204, go mbeidh siad dlíthiúil agus rialta205 agus go 
gcosnófar leas airgeadais an Aontais206. Ní mór é a oiriúnú do na rioscaí atá 
sainaitheanta don chineál tacaíochta airgeadais ón Aontas a bhaineann go sonrach le 
gach ionstraim. 

90 Sa dá chás, cuireann na Ballstáit creat rialaithe agus iniúchóireachta chun 
feidhme atá deartha chun dearbhú a thabhairt don Choimisiún go bhféadfaidh sé 
íocaíochtaí a fhuascailt, agus déanann an Coimisiún seiceálacha breise chun beachtas 
an chreata a fhíorú i gcomhthéacs ullmhú a thuarascálacha bliantúla maidir le 
gníomhaíochtaí agus an ráitis dearbhaithe atá iontu le haghaidh an nós imeachta um 
urscaoileadh (féach Fíor 10). 

                                                      
204 Airteagal 33 den Rialachán Airgeadais. 

205 Airteagal 36(2) den Rialachán Airgeadais. 

206 Airteagal 135 den Rialachán Airgeadais. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
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Fíor 10 – Rialú agus iniúchóireacht 

DE RÉIR CINEÁIL AN BEARTAS 
COMHTHÁTHAITHE RRF 

RIALÚ INMHEÁNACH AGUS INIÚCHÓIREACHT 

SULA nDÉANTAR 
ÍOCAÍOCHT 

Tugann na Ballstáit dearbhú maidir 
lena gcórais bhainistíochta agus 
rialaithe a chur ar bun 

Déanann an Coimisiún measúnú ar 
chórais rialaithe na mBallstát nuair a 
bhíonn comhaontuithe 
comhpháirtíochta agus cláir á 
bhformheas aige 

Déanann na Ballstáit cur síos ar a 
gcórais rialaithe inmheánaigh 
ina RRPanna 

Déanann an Coimisiún measúnú 
ar chórais rialaithe na mBallstát 
agus socraíonn sé garspriocanna 
breise nuair is gá 

AG TRÁTH NA 
hÍOCAÍOCHTA 

Leibhéal an Bhallstáit 
o Tá dlíthiúlacht agus rialtacht na n-

íocaíochtaí bunaithe ar chruinneas
agus fírinneacht an chaiteachais,
agus ar chomhlíonadh na rialacha
Eorpacha agus náisiúnta is
infheidhme

o Déanann na húdaráis
bhainistíochta seiceálacha
céadleibhéil ar oibríochtaí agus
cuireann siad caiteachas
neamhrialta atá dearbhaithe ag na
tairbhithe as an áireamh

o Tugann na húdaráis
iniúchóireachta dearbhú maidir le
caiteachas dearbhaithe, córais
bhainistíochta agus rialaithe agus
na cuntais

Déanann an Coimisiún gníomhaíochtaí 
rialaithe agus iniúchóireachta, lena n-
áirítear iniúchtaí córais agus iniúchtaí ar 
shampla d’oibríochtaí 

Leibhéal an Bhallstáit 
o Tá dlíthiúlacht agus rialtacht

na n-íocaíochtaí bunaithe ar
gharspriocanna agus
spriocanna a bhaint amach

o Comhlíonadh na rialacha
Eorpacha agus náisiúnta is
infheidhme chun leasanna
airgeadais an Aontais a
chosaint

Déanann an Coimisiún measúnú 
ar cé acu ar comhlíonadh nó nár 
comhlíonadh na garspriocanna 
agus na spriocanna go sásúil, 
agus mura bhfuil siad 
comhlíonta go sásúil cuirtear an 
íocaíocht ar fionraí go páirteach 
nó go hiomlán 
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DE RÉIR 
CINEÁIL 

AN BEARTAS 
COMHTHÁTHAITHE 

RRF 

I nDIAIDH NA 
hÍOCAÍOCHTA 

Déanann an Coimisiún: 
o Iniúchtaí comhlíontachta i ndáil le

dlíthiúlacht agus rialtacht an
chaiteachais atá dearbhaithe, agus
iniúchtaí córais

o Íocaíochtaí a bhaineann le
caiteachas a ndearna
neamhrialtacht nó easnamh
tromchúiseach difear dóibh a
fhionraí

Déanann an Coimisiún: 
o iniúchtaí ex post ar na

garspriocanna agus
spriocanna, a bhíonn
tuairiscithe ag na Ballstáit,
tar éis measúnú riosca a
dhéanamh

o iniúchtaí córais ar an
bhfaireachán ar chórais
bailithe sonraí (roimh an
íocaíocht agus i ndiaidh na
híocaíochta)

o iniúchtaí córais ar bhearta
chun leasanna airgeadais an
Aontais a chosaint, mar aon
le hiniúchtaí ad hoc i gcás
ina bhfuil amhras ann faoi
neamhrialtachtaí
tromchúiseacha

INIÚCHÓIREACHT 
SHEACHTRACH Ag CIE Ag CIE 

Foinse: CIE, bunaithe ar CPR agus ar Rialachán RRF. 

Is ar rialtacht an chaiteachais atá dearbaithe den chuid is mó a dhírítear 
seiceálacha faoin mbeartas comhtháthaithe 

91 Sa bheartas comhtháthaithe, bíonn rialú agus iniúchóireacht ag díriú isteach go
príomha ar incháilitheacht na gcostas a bhíonn tabhaithe ag tairbhithe agus 
dearbhaithe ag údaráis bhainistíochta le haghaidh gach aon cheann de na cláir. Tá 
freagrachtaí sonracha ar na Ballstáit maidir leis na seiceálacha atá le déanamh207 
(féach Bosca 18). 

207 Airteagal 63(1) den Rialachán Airgeadais. Airteagal 55(a) de Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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Bosca 18 

An creat rialaithe agus iniúchóireachta le haghaidh chistí an 
bheartais comhtháthaithe ar leibhéal an Bhallstáit 

Tá ar údaráis na gclár sna Ballstáit ceanglais mhionsonraithe a chomhlíonadh. 

— Nuair a aisíoctar caiteachas bunaithe ar fhíorchostais, ní foláir do na húdaráis 
bhainistíochta a sheiceáil go gcomhlíonann an caiteachas an reachtaíocht is 
infheidhme, lena n-áirítear na rialacha maidir le soláthar poiblí agus 
státchabhair, agus na coinníollacha maidir le tacaíocht an chláir208. Maidir le 
SCOnna agus samhail FNLTC, tá fíoruithe bainistíochta ceaptha go huile agus 
go hiomlán chun a fhíorú gur sásaíodh na coinníollacha maidir le 
haisíocaíocht ón gCoimisiún209. Ba cheart freisin go mbeadh sonraí faoi úinéirí 
tairbhiúla fhaighteoirí na gcistí ag na húdaráis bhainistíochta210, agus ba 
cheart dóibh liosta de na hoibríochtaí atá roghnaithe a fhoilsiú, lena n-áirítear 
na tairbhithe211. 

— Tá ar na húdaráis iniúchóireachta tuarascáil bhliantúil ar rialú agus tuairim 
iniúchóireachta a sholáthar don Choimisiún ina dtugtar dearbhú maidir le 
dlíthiúlacht agus rialtacht an chaiteachais dhearbhaithe, feidhmiú éifeachtach 
na gcóras bainistíochta agus rialaithe agus iomláine, cruinneas agus 
fírinneacht na gcuntas212. 

                                                      
208 Airteagail 74(1)(a) agus 95(3) agus aithris 34 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

209 Airteagail 94(3) agus 95(3) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

210 Airteagal 69(2) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

211 Airteagal 49(3) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

212 Airteagal 77(3) agus aithris 63 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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92 Maidir leis dearbhú ón gCoimisiún chun íocaíocht a dhéanamh, tagann sé sin go 
príomha trí sheiceálacha ar rialtacht an chaiteachais atá dearbhaithe arna ndéanamh 
ag na húdaráis náisiúnta agus freisin trí iniúchtaí córais a dhéanann siad. Tá an 
Rialachán sonrach freisin faoin obair iniúchóireachta atá ag teastáil ar leibhéal an 
Bhallstáit, lena n-áirítear rian soiléir iniúchóireachta a bheith ann, teimpléid, agus 
tráthchlár iniúchóireachta213. Tá ról maoirseachta ag an gCoimisiún agus, trína chuid 
oibre iniúchóireachta féin, déanann sé deimhin de go bhfuil na córais atá curtha ar bun 
ag na Ballstáit ag feidhmiú go héifeachtach agus go héifeachtúil214. 

93 Tharraingíomar aird roimhe seo ar laigí in obair na n-údarás iniúchóireachta sna 
Ballstáit agus i maoirseacht an Choimisiúin ar an obair sin215, a dhéanann difear do 
sciar suntasach de phacáistí dearbhaithe216. Thugamar ar aire le déanaí freisin go bhfuil 
soiléiriú breise ag teastáil i dtaobh na socruithe atá ann chun dearbhú a thabhairt don 
Choimisiún nuair a bhíonn samhail FNLTC á cur i bhfeidhm217. 

Díríonn seiceálacha RRF isteach ar chomhlíonadh sásúil na 
ngarspriocanna agus na spriocanna 

94 Bíonn an creat rialaithe agus iniúchóireachta do RRF ag díriú isteach ar 
gharspriocanna agus spriocanna a bheith comhlíonta go sásúil. Léiríonn sé sin freisin an 
fhreagracht atá ar na Ballstáit a áirithiú go gcuirtear an ionstraim chun feidhme i 
gcomhréir le rialacha Eorpacha agus náisiúnta (féach Bosca 19). 

                                                      
213 Airteagail 70, agus 77 go 82 agus Iarscríbhinní XIII, XIX go XXII de Rialachán na bhForálacha 

Coiteanna. 

214 Airteagal 70(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

215 Tuarascáil speisialta 26/2021: ‘Rialtacht an chaiteachais i mBeartas Comhtháthaithe an 
Aontais – Foilsíonn an Coimisiún íosleibhéal measta earráide gach bliain, ach ní leibhéal 
earráide críochnaitheach é’, míreanna 26, 29, 39 agus 84. Tuarascálacha bliantúla 2020, 
mír 5.38. Tuarascálacha bliantúla 2019, mír 5.39. 

216 Tuarascálacha bliantúla 2021, míreanna 5.41-5.42.  

217 Tuarascáil speisialta 24/2021, mír 128 agus moladh 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
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Bosca 19 

An creat rialaithe agus iniúchóireachta faoi RRF ar leibhéal an 
Bhallstáit 

— Ceanglaítear ar na Ballstáit córas rialaithe inmheánaigh a chur ar bun chun a 
áirithiú go gcomhlíonann úsáid chistí RRF an dlí Eorpach agus náisiúnta is 
infheidhme. Féadfaidh siad a gcóras bainistíochta buiséid náisiúnta féin a 
úsáid chun é sin a dhéanamh218. Ní foláir dóibh freisin sonraí i dtaobh 
fhaighteoirí deiridh RRF a rianú agus liosta a bheith acu de na bearta a fuair 
cistiú219, fiú mura gcuirtear an fhaisnéis sin ar fáil go poiblí. Is féidir leis an 
gCoimisiún, le OLAF, le OIPE agus leis an gCúirt Iniúchóirí220 an fhaisnéis sin a 
iarraidh ar mhaithe le hiniúchóireacht agus rialú a dhéanamh. 

— Is cuid de fhreagrachtaí rialaithe na mBallstát í an iniúchóireacht freisin. 
Caithfidh na Ballstáit a lua in RRPanna cé hé an comhlacht náisiúnta atá 
freagrach as iniúchóireacht. Caithfidh achoimre ar na hiniúchtaí a rinneadh, 
lena n-áirítear laigí agus bearta ceartaitheacha a rinneadh, a bheith ag gabháil 
le gach iarraidh ar íocaíocht221. 

95 Sa phróiseas chun RRPanna a fhormheas, rinne an Coimisiún measúnú ar an 
gcreat rialaithe agus iniúchóireachta a ndearna na Ballstáit cur síos air ina gcuid 
RRPanna222. Ní chlúdaíonn an measúnú sin rioscaí a bhaineann le neamhchomhlíonadh 
na rialacha maidir le soláthar poiblí agus státchabhair. Sa mheasúnú a rinneadh ar gach 
ceann de na 26 creat de RRPanna a glacadh faoi Dheireadh Fómhair 2022, measadh go 
raibh siad leormhaith. I 19 gcás, chomhaontaigh an Coimisiún garspriocanna sonracha 
leis an mBallstát chun easnaimh a shainaithníodh a leigheas sula ndéanfaí an chéad 
eisíocaíocht223, seachas an réamh-mhaoiniú. 

                                                      
218 Airteagal 22(1) de Rialachán RRF. 

219 Airteagal 22(2)(d) de Rialachán RRF. 

220 Airteagal 22(2)(e) de Rialachán RRF. 

221 Airteagal 22(2)(c)(ii) de Rialachán RRF. 

222 Airteagal 19(3)(j), Airteagal 24(3), Aithris 18 agus critéar 2.10 in Iarscríbhinn V de Rialachán 
RRF. 

223 SWD(2021) 12, Cuid 1/2, lch. 48. COM(2022) 75, lch. 61. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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96 Bhí seicliosta féinmheasúnaithe maidir le córais rialaithe roinnte freisin ag an 
gCoimisiún leis na Ballstáit i mí an Mhárta 2021, sula ndearnadh aon RRP a chur 
isteach. Bhí roinnt gnéithe de mhodheolaíocht iniúchóireachta an Choimisiúin do RRF, 
áfach, amhail an rian iniúchóireachta agus na modhanna samplála, nach raibh 
bailchríoch curtha orthu go dtí tráth i ndiaidh ghlacadh na RRPanna. Chuir an Coimisiún 
bailchríoch ar a mhodheolaíocht iniúchóireachta chomh déanach le mí na Nollag 2021, 
tar éis na chéad iarrataí ar íocaíocht a bheith curtha isteach. D’fhéadfadh sé sin a 
bheith ina chúis le héiginnteacht maidir le freagrachtaí agus raon feidhme na rialuithe 
agus na n-iniúchtaí, rud ann féin a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le cur chun feidhme 
neamhréireach ar fud na mBallstát. 

97 Maidir leis dearbhú ón gCoimisiún chun íocaíocht a dhéanamh, tagann sé sin go 
príomha óna sheiceálacha deisce ar chomhlíonadh sásúil na ngarspriocanna agus na 
spriocanna le haghaidh gach tráthchoda. I gcaitheamh na tréimhse cur chun feidhme, 
déanann an Coimisiún iniúchtaí córais freisin ar an bhfaireachán ar na córais bailithe 
sonraí sna Ballstáit. Is féidir na hiniúchtaí sin a dhéanamh sula ndéantar eisíocaíocht nó 
tar éis eisíocaíocht a bheith déanta. Sa bhreis air sin, féadann an Coimisiún iniúchtaí 
ex post a dhéanamh ar an tuairisciú ar gharspriocanna agus spriocanna sna Ballstáit; is i 
ndiaidh na heisíocaíochta a dhéantar na hiniúchtaí sin. Táimid ag obair faoi láthair ar 
iniúchóireacht ar dhearadh an chreata iniúchóireachta agus rialaithe do RRF. Tá sé 
beartaithe againn ár dtuarascáil a fhoilsiú in 2023. 

Tá soiléiriú le déanamh fós ar an modh chun fionraithe a chur i bhfeidhm 
nó chun páirt-íocaíocht a dhéanamh sa chás nach ndéantar 
garspriocanna agus spriocanna a bhaint amach faoi RRF 

98 Sa bheartas comhtháthaithe, mar a thuairiscíomar roimhe seo, níl aon bhearta 
coisctheacha ná ceartuithe airgeadais ann a bheadh le cur i bhfeidhm sa chás nach 
mbaintear amach na torthaí chomh maith agus ba cheart224. Is amhlaidh an scéal do 
thréimhse 2021-2027. Ní foláir don Choimisiún, áfach, cruinniú don athbhreithniú 
bliantúil ar fheidhmíocht a eagrú le haghaidh gach aon chlár, in éineacht leis an 
mBallstát, chun faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn ionsar na garspriocanna 
agus spriocanna atá comhaontaithe. Más rud é go mbíonn claontaí suntasacha ann a 
                                                      
224 Tuarascáil speisialta 04/2017: ‘Buiséad an Aontais Eorpaigh a chosaint ó chaiteachas 

neamhrialta – Mhéadaigh an Coimisiún an úsáid a bhaineann sé as bearta coisctheacha 
agus ceartuithe airgeadais i dtaca le Comhtháthú le linn thréimhse 2007-2013’, mír 25. 
Tuarascáil speisialta Uimh. 36/2016: ‘Measúnú ar na socruithe maidir le cláir 
chomhtháthaithe agus forbartha tuaithe 2007-2013 a dhúnadh’, mír 48. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_EN.pdf
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d’fhéadfadh difear a dhéanamh do chur chun feidhme an chláir, caitheann an Ballstát 
bearta leighis a ghlacadh agus an Coimisiún a chur ar an eolas ina dtaobh sin laistigh de 
thrí mhí225. 

99 Scéal eile atá ann do RRF san áit a gcaitheann an Coimisiún an íocaíocht iomlán 
nó cuid d’íocaíocht a chur ar fionraí má mheasann sé nach ndearnadh ceann amháin 
nó níos mó de na garspriocanna agus na spriocanna a bhaint amach go sásúil. A luaithe 
a dhéantar fionraí den sórt sin, agus mura rud é go leigheasann an Ballstát an cás 
laistigh de shé mhí, ní foláir don Choimisiún méid na tacaíochta airgeadais a laghdú226. 
Tá ar an gCoimisiún ina dhiaidh sin féin, áfach, a shoiléiriú cén modh atá le húsáid chun 
an sciar d’íocaíocht atá le cur ar fionraí nó le laghdú sa chás nach mbaintear amach 
garspriocanna agus spriocanna a chinneadh, mar a thugamar chun suntais roimhe seo 
freisin inár dtuarascáil bhliantúil do 2021227. Ós rud é nach bhfuil modh ann atá leagtha 
amach go soiléir, is ann don riosca go bhféadfadh sé nach bhfuil páirt-íocaíochtaí á 
gcur i bhfeidhm go comhsheasmhach i leith na mBallstát. 

Caithfear soiléiriú breise a thabhairt ar fheidhmiú na mbeart 
chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint i gcás RRF 

I gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, tá gá le córas inar féidir 
íocaíochtaí a choinneáil siar chun buiséad an Aontais a chosaint 

100 Trí íocaíochtaí a choinneáil siar, cosnaítear buiséad an Aontais ar na hiarmhairtí 
airgeadais a bhaineann le hearráidí i ndearbhuithe costais na mBallstát a d’fhéadfaí a 
bhrath tar éis na heisíocaíochta. Sa bheartas comhtháthaithe, cuireann an Coimisiún 
coinneáil siar den sórt sin i bhfeidhm maidir le gach íocaíocht eatramhach. Do 
thréimhse 2021-2027, tháinig laghdú ar an gcéatadán go dtí 5 %228, i gcomparáid le 
10 % sa tréimhse roimhe sin. Mholamar roimhe seo athbhreithniú reachtach a 
dhéanamh chun an chinntiú go dtugtar cosaint leormhaith d’íocaíocht atá coinnithe 
siar sula ndéantar í a fhuascailt229. 

                                                      
225 Airteagal 41 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

226 Airteagal 24(6) agus (8) de Rialachán RRF. 

227 Tuarascáil bhliantúil 2021, mír 10.28 agus moladh 10.2. 

228 Airteagal 93(2) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. Airteagal 130(1) de Rialachán na 
bhForálacha Coiteanna 2014-2020. 

229 Tuarascáil speisialta 26/2021, mír 77 agus moladh 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_EN.pdf
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101 Níl sásra den sórt sin i bhfeidhm do RRF, ós rud é go mbíonn na coinníollacha 
don eisíocaíocht comhaontaithe roimh ré ag an gCoimisiún nuair a dhéanann sé an RRP 
a chaibidliú, agus nach ndéanann sé measúnú i dtaobh ar baineadh amach na 
garspriocanna agus na spriocanna ábhartha go dtí díreach sula ndéantar an íocaíocht a 
údarú.  

I gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, is féidir leis an gCoimisiún 
fionraithe íocaíochta agus ceartaithe airgeadais a chur i bhfeidhm chun 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 

102 Maidir le bearta chun buiséad an Aontais a chosaint, tá sé mar aidhm leo a 
chinntiú gur caiteachas rialta, agus é sin amháin, a mhaoinítear. Ar an gcéad dul síos, is 
ar na Ballstáit atá an mhortabháil neamhrialtachtaí a bhrath, a cheartú agus a chosc230. 
Mura ndéantar é sin go leormhaith, is féidir leis an gCoimisiún úsáid a bhaint as sraith 
de bhearta breise chun buiséad an Aontais a chosaint. 

103 I gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, is féidir leis an gCoimisiún íocaíochtaí 
a chur ar fionraí go dtí go mbíonn na bearta ceartaitheacha is gá déanta ag na Ballstáit 
agus, más gá, ceartuithe airgeadais a fhorchur (féach Bosca 20). 

Bosca 20 

Úsáid a bhaint as ceartuithe airgeadais agus fionraithe chun buiséad 
an Aontais a chosaint faoin mbeartas comhtháthaithe 

Faoin mbeartas comhtháthaithe, déantar ceartuithe airgeadais a fhorchur nuair a 
bhíonn neamhrialtacht dearbhaithe ag Ballstát nó nuair a ghlacann Ballstát leis go 
bhfuil neamhrialtacht tarlaithe. Is féidir leis an gCoimisiún iad a fhorchur sa chás 
go mbíonn easnaimh thromchúiseacha i gcórais bhainistithe agus rialaithe an 
Bhallstáit as ar lean earráidí córasacha nó neamhrialtachtaí aonair231. Ag brath ar 
cé chomh tromchúiseach atá na heasnaimh, féadann an Coimisiún ceartúchán 
cothromráta de 5 %, 10 %, 25 % nó fiú 100 % a fhorchur232. Ní gá go bhfágfadh sé 
sin, áfach, go laghdófar an méid tacaíochta a chuirtear ar fáil do chlár, mar gur 

                                                      
230 Airteagal 103 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna.  

231 Airteagal 104(1) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

232 Airteagal 104(1) agus Iarscríbhinn XVIII de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
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féidir caiteachas rialta eile a éileamh le haghaidh bearta eile233. Le go dtarlódh sé 
sin i gcleachtas, áfach, tá sé ag brath ar chumas an Bhallstáit caiteachas breise a 
dhearbhú. Caithfidh an t-údarás inniúil sa Bhallstát aon mhéideanna a íocadh ar 
bhonn neamhrialta le tairbhithe a ghnóthú234. 

Úsáidtear glancheartuithe airgeadais sa bheartas comhtháthaithe nuair a bhíonn 
neamhrialtacht ann, ach nach raibh sé sin ceartaithe go leormhaith ag an 
mBallstát. Is glancheartuithe airgeadais amháin a thugann le tuiscint go gcaillfidh 
an Ballstát tacaíocht airgeadais as buiséad an Aontais235. 

Ar deireadh, is féidir leis an gCoimisiún idirscor agus fionraithe íocaíochtaí a chur i 
bhfeidhm mar bhearta coisctheacha236. Is é an toradh a bhíonn air sin ná go 
ndéantar íocaíochtaí as buiséad an Aontais a iarchur, rud a chuireann brú breise ar 
an mBallstát an ghníomhaíocht cheartaitheach is gá a dhéanamh237. 

104 Thugamar ar aire roimhe seo, i gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, gur 
tháinig méadú ar an úsáid a bhain an Coimisiún as bearta coisctheacha agus ceartuithe 
airgeadais i dtréimhse 2007-2013. Thugamar ar aire freisin gur mhéadaigh forálacha 
rialála thréimhse 2014-2020 go suntasach cumas an Choimisiúin ó thaobh buiséad an 
Aontais a chosaint ar chaiteachas neamhrialta238. Go dtí 2021, de réir mar a 
thuairiscíomar, ní raibh aon ghlancheartuithe airgeadais forchurtha ag an gCoimisiún 
ar Bhallstáit le haghaidh thréimhse 2014-2020239. 

I gcás RRF, tá an Coimisiún ag brath níos mó ar éifeachtúlacht na gcóras 
náisiúnta chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint 

105 I gcás RRF, tá an chumhacht ag an gCoimisiún freisin an tacaíocht airgeadais a 
leithdháiltear ar Bhallstáit a laghdú go cionmhar agus aon mhéid atá dlite a ghnóthú, 
nó a iarraidh go ndéanfaí iasachtaí a íoc ar ais luath. Is féidir leis an gCoimisiún é sin a 
dhéanamh le haghaidh neamhrialtachtaí tromchúiseacha a bhaineann le calaois, éilliú, 

                                                      
233 Airteagal 104(4) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

234 Airteagal 69 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

235 Airteagal 104(1) agus (4) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

236 Airteagail 96 agus 97 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

237 Tuarascáil speisialta 04/2017, míreanna 14-17 agus Bosca 1. 

238 Tuarascáil speisialta 04/2017, míreanna 141-143 agus 149. 

239 Tuarascálacha bliantúla 2021, mír 1.44. Tuarascálacha bliantúla 2020, mír 1.43. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EN.pdf
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coinbhleacht leasa nó sárú tromchúiseach ar oibleagáidí, agus freisin i gcásanna ina 
dtugann Ballstáit faisnéis mhícheart i ndáil le garspriocanna agus spriocanna a 
chomhlíonadh240.  

106 Chun airgead a tugadh in iasachtaí a fháil ar ais nó chun aisíocaíocht luath 
iasachtaí a iarraidh, ní foláir don Choimisiún a shuíomh gur tharla a leithéid de 
neamhrialtachtaí nó sáruithe tromchúiseacha ar na hoibleagáidí. Má fhágann easnamh 
sa chóras rialaithe atá ag Ballstát le haghaidh RRF go dtarlaíonn sárú tromchúiseach ar 
chomhaontú maoinithe, féadfaidh an Coimisiún an tacaíocht airgeadais ón Aontas a 
laghdú agus 5 %, 10 %, 25 % nó fiú 100 % den ranníocaíocht airgeadais atá leithdháilte 
ar an mBallstát a ghnóthú, nó i gcás iasachta féadfaidh sé a iarraidh go ndéantar an 
aisíocaíocht go luath241. Murab ionann agus i gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, 
áfach, níl aon chreat rialaithe coiteann ann mar gurb iad a gcórais náisiúnta féin atá in 
úsáid ag na Ballstáit chun RRF a chur chun feidhme. D’uireasa critéir agus treoraíocht 
bhreise maidir leis an gcaoi a ndéanann an Coimisiún gnóthú a chur i bhfeidhm, tá an 
baol fós ann nach ndéanfar na cothromrátaí sin a chur i bhfeidhm go comhleanúnach i 
leith na mBallstát. 

107 Is cuma cén modh bainistíochta a úsáidtear, is ar an gCoimisiún faoi dheoidh 
atá an fhreagracht as buiséad an Aontais a chur chun feidhme242. Go sonrach, caithfidh 
an Coimisiún a chinntiú go bhfuil cosaint éifeachtach á tabhairt do leasanna airgeadais 
an Aontais; chun é sin a dhéanamh, ní foláir go mbeadh dearbhú leordhóthanach á 
fháil ag an gCoimisiún ó na Ballstáit a thugann le fios go bhfuil RRF á chur chun feidhme 
acu i gcomhréir leis an dlí Eorpach agus náisiúnta. I gcomparáid le cistí an bheartais 
comhtháthaithe, tá sé sin freisin ag brath níos mó ar éifeachtacht na gcóras náisiúnta ó 
thaobh neamhrialtachtaí a chosc, a bhrath agus a cheartú, agus faisnéis thráthúil ina 
leith sin a bheith á tuairisciú ag na Ballstáit. Mar sin féin, measann an Coimisiún gur 
féidir leis eisíocaíochtaí a údarú chomh fada is go mbaintear garspriocanna agus 
spriocanna amach243, fiú má bhíonn sé ar an eolas faoi neamhrialtachtaí in úsáid na 
gcistí atá braite ar leibhéal na mBallstát.  

                                                      
240 Airteagal 22(5) de Rialachán RRF. 

241 Airteagal 22(5) de Rialachán RRF. Airteagal 19 de na comhaontuithe maoinithe. 

242 Tuarascálacha bliantúla 2021, mír 1.33. 

243 Airteagal 24 de Rialachán RRF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_GA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241
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Is féidir leis na Ballstáit córais éagsúla a úsáid chun neamhrialtachtaí atá 
braite i gcistí an bheartais comhtháthaithe agus in RRF a thuairisciú 

108 Maidir le leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, tá i gceist leis sin freisin
bearta a dhéantar chun cur i gcoinne aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha a 
d’fhéadfadh difear a dhéanamh do bhuiséad an Aontais244. Chuige sin, ní foláir córas a 
bheith i bhfeidhm chun cur i gcoinne na calaoise, an éillithe agus coinbhleachtaí leasa 
ar leibhéal na mBallstát, agus bíonn seiceálacha a dhéanann an Coimisiún, faoi mar atá 
leagtha síos i straitéis iniúchóireachta RRF, i gceist leis sin.  

109 I gcás chistí an bheartais comhtháthaithe, ní foláir do na Ballstáit
neamhrialtachtaí a bhraitheann siad a thuairisciú i gCóras Bainistíochta 
Neamhrialtachtaí (IMS)245 an Choimisiúin, agus bíonn an caiteachas atá faoi scrúdú 
eisiata as na cuntais246. Bíonn céannacht na dtairbhithe lena mbaineann san fhaisnéis 
nach mór a thabhairt. I gcás RRF, níl na Ballstáit faoi oibleagáid dhlíthiúil 
neamhrialtachtaí a thuairisciú chuig an IMS, ach is féidir leo é sin a dhéanamh ar bhonn 
deonach. Ina ionad sin, caithfidh na Ballstáit go léir cásanna amhrasta de chalaois a 
thuairisciú ina ndearbhuithe bainistíochta a ghabhann leis an iarraidh ar íocaíocht. 

Maidir leis an bhféidearthacht uirlisí comhtháite mianadóireachta sonraí 
agus scórála riosca a úsáid, níl leas iomlán bainte as sin go fóill sa 
bheartas comhtháthaithe ná in RRF 

110 Beagnach 10 mbliana ó shin, chruthaigh an Coimisiún uirlis aonair
mianadóireachta sonraí agus scórála riosca, ‘Arachne’, chun mionsonraí oibreoirí 
eacnamaíocha a bhfuil riosca ag baint leo a uaslódáil air247. Mhol an Coimisiún go n-
úsáidfeadh na Ballstáit Arachne i dtaca leis an dá ionstraim. Braitheann a úsáidí atá sé, 
áfach, ar na sonraí a uaslódálann na Ballstáit, agus go dtí seo níl na Ballstáit ar fad á 
úsáid248. Go dtí seo, tá sé geallta ag 19 mBallstát go n-úsáidfidh siad Arachne le 
haghaidh RRF. Faoi Dheireadh Fómhair 2022, ní raibh sé soiléir go fóill cá mhéad 

244 Airteagal 325 CFAE. 

245 Airteagal 69(12) de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

246 Airteagal 98(6) agus Iarscríbhinn XVIII de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

247 Airteagal 22(4) de Rialachán RRF agus aithris 72 de Rialachán na bhForálacha Coiteanna. 

248 Tuarascáil Bhliantúil maidir le Gníomhaíochtaí 2020 – Ard-Stiúrthóireacht an Bheartais 
Réigiúnaigh agus Uirbigh, lch. 55. Tuarascáil speisialta 01/2019: ‘Comhrac na 
calaoise i gcaiteachas an Aontais Eorpaigh – Tá gá le gníomhaíocht’, mír 86. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/annual-activity-report-2020-regional-and-urban-policy_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf
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Ballstát a raibh sé geallta acu é a úsáid do chláir an bheartais comhtháthaithe do 2021-
2027. 

111 Tharraingíomar aird roimhe seo ar na féidearthachtaí atá ag Arachne mar uirlis 
éifeachtach chun calaois a chosc249. Fuaireamar amach le déanaí, áfach, go raibh 
fóntas Arachne teoranta ag a raon feidhme srianta i gcomhthéacs na bainistíochta 
comhroinnte250. Mar shampla, níl an IMS nasctha le Arachne. Tabharfaidh an t-
athbhreithniú ar an Rialachán Airgeadais deis chun úsáid uirlisí comhtháite 
mianadóireachta sonraí agus scórála riosca a dhéanamh éigeantach le haghaidh gach 
modha chun buiséad an Aontais a chur chun feidhme sa tréimhse i ndiaidh 2027. 

  

                                                      
249 Tuarascáil speisialta 01/2019, míreanna 85-88 agus moladh 3.3. Tuarascáil speisialta 

10/2015: ‘Ba cheart dlús a chur le hiarrachtaí chun aghaidh a thabhairt ar na fadhbanna sa 
phróiseas soláthair phoiblí i gcaiteachas bheartas comhtháthaithe AE’, míreanna 90-94 agus 
moladh 6. 

250 Tuarascáil speisialta 11/2022: ‘Buiséad an Aontais a chosaint – Is gá úsáid níos fearr a bhaint 
as dúliostú’, mír 85. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_GA.pdf
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Focal scoir 
112 Léiríonn ár n-athbhreithniú go bhfuil cosúlachtaí as cuimse idir an tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) agus cistí an bheartais comhtháthaithe. Ag an 
am céanna, tá difríochtaí idir an dá ionstraim ar go leor bealaí mar gheall ar a gcuspóirí 
éagsúla. Is é an beartas comhtháthaithe an príomhbheartas infheistíochta fadtéarmaí 
atá ag an Aontas Eorpach chun forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chríochach na 
mBallstát agus na réigiún a chur chun cinn, cé gur uirlis shealadach chun freagairt do 
ghéarchéim atá in RRF atá ceaptha tionchar phaindéim COVID-19 ar gheilleagar na 
mBallstát a mhaolú agus feabhas a chur ar an teacht aniar atá san Aontas agus ina 
chuid Ballstát sa chás go dtarlódh suaití eile amach anseo. 

113 Tá cistí an bheartais comhtháthaithe do 2021-2027 agus RRF, araon, fós i 
gcéimeanna luatha a gcur chun feidhme. Trí leas a bhaint as RFF ag an am céanna le 
cistí an bheartais comhtháthaithe, tabharfar léargas breise ar an tionchar a bhíonn ag 
na difríochtaí sa chreat rialála ar chur chun feidhme agus ar thorthaí.  

Ghlac an Chúirt Iniúchóirí an t-athbhreithniú seo i Lucsamburg ag an gcruinniú a bhí 
aici an 8 Nollaig 2022. 

 Thar ceann na Cúirte Iniúchóirí 

 

 Tony Murphy 
 Uachtarán 
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Iarscríbhinní 

Iarscríbhinn I – Tuarascálacha CIE roimhe seo 

Tuarascálacha speisialta 
— Tuarascáil speisialta 10/2015: ‘Ba cheart dlús a chur le hiarrachtaí chun aghaidh a 

thabhairt ar na fadhbanna sa phróiseas soláthair phoiblí i gcaiteachas bheartas 
comhtháthaithe AE’ 

— Tuarascáil speisialta 36/2016: ‘Measúnú ar na socruithe i ndáil le clabhsúr na gclár 
faoin mbeartas comhtháthaithe agus faoin mbeartas forbartha tuaithe do 
thréimhse 2007-2013’ 

— Tuarascáil speisialta 02/2017: ‘Caibidlíocht an Choimisiúin maidir le 
Comhaontuithe Comhpháirtíochta 2014-2020 agus cláir faoin mbeartas 
Comhtháthaithe – Tá caiteachas spriocdhírithe níos mó ar thosaíochtaí Eoraip 
2020, ach tá na socruithe chun feidhmíocht a thomhas ag éirí níos casta’ 

— Tuarascáil speisialta 04/2017: ‘Buiséad an Aontais Eorpaigh a chosaint ó 
chaiteachas neamhrialta – Mhéadaigh an Coimisiún an úsáid a bhaineann sé as 
bearta coisctheacha agus ceartuithe airgeadais i dtaca le Comhtháthú le linn 
thréimhse 2007-2013’ 

— Tuarascáil speisialta 17/2018: ‘Chuaigh gníomhaíochtaí an Choimisiúin agus na 
mBallstát i mblianta deireanacha chlár 2007-2013 i ngleic le hionsú íseal, ach ní 
raibh fócas a dhóthain ar thorthaí’ 

— Tuarascáil speisialta 01/2019: ‘Comhrac na calaoise i gcaiteachas an Aontais 
Eorpaigh – Tá gá le gníomhaíocht’ 

— Tuarascáil speisialta 07/2020: ‘An Beartas Comhtháthaithe a chur chun feidhme – 
Tá na costais measartha íseal, ach níl leordhóthain faisnéise ann chun measúnú a 
dhéanamh ar choigiltí ón simpliú’ 

— Tuarascáil speisialta 10/2020: ‘Bonneagair iompair AE – Ní foláir 
meigeathionscadail a chur chun feidhme níos tapúla má tá éifeachtaí gréasáin le 
tabhairt i gcrích in am’ 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=32488
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_36/SR_CLOSURE_2007_2013_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_2/SR_PARTNERSHIP_AGREEMENT_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_4/SR_Financial_Corrections_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_17/SR_ABSORPTION_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKS_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_07/SR_ESI_Funds_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_EN.pdf
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— Tuarascáil speisialta 16/2020: ‘An Seimeastar Eorpach – Tugann na moltaí 
tírshonracha aghaidh ar shaincheisteanna tábhachtacha, ach ní foláir iad a chur 
chun feidhme ar bhealach níos fearr’ 

— Tuarascáil speisialta 14/2021: ‘Comhar Interreg – Níor baineadh leas iomlán fós as 
acmhainneacht réigiúin trasteorann an Aontais Eorpaigh’ 

— Tuarascáil speisialta 24/2021: ‘Maoiniú feidhmíochtbhunaithe sa Bheartas 
Comhtháthaithe – Uaillmhianta fiúntacha, ach bhí bacainní ann go fóill i 
dtréimhse 2014-2020’ 

— Tuarascáil speisialta 26/2021: ‘Rialtacht an chaiteachais i mBeartas 
Comhtháthaithe an Aontais – Foilsíonn an Coimisiún íosleibhéal measta earráide 
gach bliain, ach ní leibhéal earráide críochnaitheach é’ 

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

— 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’ 

Athbhreithnithe agus páipéir faisnéise 
— Páipéar faisnéise 2018: ‘Todhchaí chóras airgeadais an Aontais Eorpaigh – 

Athchóiriú ar an gcaoi a n-oibríonn buiséad an Aontais’, Feabhra 2018. 

— Páipéar faisnéise 2018: ‘Simpliú i dtabhairt i gcrích an Bheartais Comhtháthaithe i 
ndiaidh 2020’, Bealtaine 2018. 

— Athbhreithniú mear ar chásanna 2019: ‘Leithdháileadh ar chistiú ón mBeartas 
Comhtháthaithe ar na Ballstáit do 2021-2027’, Márta 2019. 

— Athbhreithniú mear ar chásanna 2019: ‘Gealltanais le híoc i mbuiséad an Aontais 
Eorpaigh – Breathnú níos géire’, Aibreán 2019 

— Páipéar faisnéise 2019: ‘Feidhmíocht a thabhairt i gcrích sa Chomhtháthú’, 
Meitheamh 2019. 

— Athbhreithniú 05/2021: ‘Creat AE do mhórthionscadail an bhonneagair iompair – 
Comparáid idirnáisiúnta’ 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_16/SR_european-semester-2_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_14/SR_cross-border_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_24/SR_Performance_incentivisation_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_26/SR_LR-in-cohesion_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_11/SR_Blacklisting_economic_operators_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_MFF/Briefing_paper_MFF_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Cohesion_simplification/Briefing_paper_Cohesion_simplification_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_COHESION/RCR_COHESION_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RCR_RAL/RCR_RAL_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion/BRP_Performance_orientation_in_Cohesion_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_05/RW_Transport_flagships_EN.pdf
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Tuarascálacha bliantúla 
— Tuarascáil bhliantúil 2016, caibidil 2 

— Tuarascálacha bliantúla 2019, caibidil 5 

— Tuarascálacha bliantúla 2020, caibidil 2 

— Tuarascálacha bliantúla 2021 , caibidlí 1, 2 agus 10 

Tuairimí 
— Tuairim Uimh. 06/2020 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Saoráid Téarnaimh agus 
Athléimneachta 

— Tuairim Uimh. 04/2022 maidir leis an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/241 a mhéid a 
bhaineann le caibidlí REPowerEU i bpleananna téarnaimh agus athléimneachta 
agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/1060, Rialachán (AE) 2021/2115, 
Treoir 2003/87/CE agus Cinneadh (AE) 2015/1814 [2022/0164 (COD)] 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2019/annualreports-2019_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2020/annualreports-2020_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2021/annualreports-2021_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP20_06/OP20_06_GA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP22_04/OP_REPowerEU_GA.pdf
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Iarscríbhinn II – Rannchuidiú beartaithe RRF leis na sé cholún arna miondealú de réir Ballstáit 

  
Colún 1 

An t-aistriú glas 

Colún 2 
An claochlú 

digiteach 

Colún 3 
Fás agus fostaíocht 

atá cliste, 
inbhuanaithe agus 

cuimsitheach 

Colún 4 
Comhtháthú 
sóisialta agus 

críochach 

Colún 5 
Athléimneacht 

sláinte, 
eacnamaíoch, 
shóisialta agus 
institiúideach 

Colún 6 
Beartais don 

chéad ghlúin eile 

 An Bheilg 64 % 30 % 32 % 48 % 11 % 15 % 
 An Bhulgáir 64 % 33 % 47 % 27 % 18 % 11 % 
 An tSeicia 66 % 24 % 40 % 33 % 23 % 14 % 
 An 

Danmhairg 
59 % 24 % 86 % 18 % 13 %  

 An 
Ghearmáin 

47 % 53 % 51 % 11 % 29 % 9 % 

 An Eastóin 42 % 22 % 71 % 21 % 43 % 1 % 
 Éire 56 % 32 % 40 % 49 % 10 % 13 % 
 An Ghréig 44 % 23 % 86 % 29 % 12 % 5 % 
 An Spáinn 50 % 30 % 42 % 56 % 14 % 8 % 
 An Fhrainc 53 % 21 % 53 % 28 % 21 % 23 % 
 An Chróit 76 % 26 % 45 % 26 % 15 % 12 % 
 An Iodáil 46 % 30 % 48 % 50 % 15 % 12 % 
 An Chipir 52 % 25 % 65 % 25 % 19 % 13 % 
 An Laitvia 39 % 22 % 46 % 54 % 26 % 13 % 
 An Liotuáin 44 % 36 % 53 % 25 % 25 % 18 % 
 Lucsamburg 65 % 33 % 43 % 46 % 13 %  
 An Ungáir       
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  Colún 1 
An t-aistriú glas 

Colún 2 
An claochlú 

digiteach 

Colún 3 
Fás agus fostaíocht 

atá cliste, 
inbhuanaithe agus 

cuimsitheach 

Colún 4 
Comhtháthú 
sóisialta agus 

críochach 

Colún 5 
Athléimneacht 

sláinte, 
eacnamaíoch, 
shóisialta agus 
institiúideach 

Colún 6 
Beartais don 

chéad ghlúin eile 

 Málta 55 % 23 % 28 % 41 % 34 % 19 % 
 An Ísiltír 71 % 26 % 52 % 37 % 7 % 7 % 
 An Ostair 52 % 41 % 44 % 45 % 9 % 9 % 
 An Pholainn 56 % 23 % 24 % 68 % 21 % 9 % 
 An 

Phortaingéil 55 % 23 % 48 % 47 % 19 % 8 % 

 An Rómáin 57 % 21 % 42 % 46 % 22 % 13 % 
 An tSlóivéin 57 % 23 % 33 % 36 % 36 % 15 % 
 An tSlóvaic 51 % 21 % 48 % 24 % 38 % 17 % 
 An 

Fhionlainn 54 % 35 % 50 % 39 % 21 % 1 % 

 An tSualainn 56 % 29 % 18 % 67 % 14 % 15 % 
 Meán an 

Aontais 
55 % 28 % 47 % 38 % 20 % 12 % 

Foinse: CIE, bunaithe ar mheastachán den rannchuidiú príomhúil agus tánaisteach ó chistí RRF atá beartaithe do gach beart ionsar phéire de na sé cholún de réir mar atá 
tuairiscithe ag an gCoimisiún sa ‘Scórchlár Téarnaimh agus Athléimneachta’ le haghaidh 25 de na 26 RRP a bhí glactha ag an gComhairle faoi dheireadh mhí Dheireadh 
Fómhair 2022. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=ga
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Iarscríbhinn III – Leithdháileadh chistí an bheartais comhtháthaithe do 2021-2027, deontais RRF 
(leithdháileadh sealadach agus deiridh) agus iasachtaí gníomhachtaithe RRF 

billiún euro 

  
CISTÍ AN BHEARTAIS COMHTHÁTHAITHE 

2021-2027 

DEONTAIS RRF* IASACHTAÍ 
GNÍOMH-

ACHTAITHE 
RRF 

 Cistí an 
Bheartais 

Comh-
tháthaithe 
2021-2027, 

deontais RRF 
(leith-

dháileadh 
deiridh) agus 

iasachtaí 
gníomh-

achtaithe RRF 

  Leithdháileadh Sealadach go dtí an 
30.6.2022 

 Leithdháileadh Deiridh amhail an 
30.6.2022 

  

  

CFRE CSE+ CC CCE IOMLÁN 

 

70 % den 
mhéid atá 

ar fáil 

30 % den 
mhéid atá 

ar fáil 
IOMLÁN  

70 % den 
mhéid atá 

ar fáil 

30 % den 
mhéid atá ar 

fáil 
IOMLÁN    

 An Bheilg 1.1 1.2  0.4 2.7  3.6 2.3 5.9  3.6 0.9 4.5    7.2 
 An Bhulgáir 5.7 2.6 1.3 0.1 9.8  4.6 1.6 6.3  4.6 1.1 5.7    15.3 

 An tSeicia 10.4 2.7 6.4 0.3 19.8  3.5 3.5 7.1  3.5 4.1 7.6    27.4 
 An Danmhairg 0.1 0.1  0.3 0.5  1.3 0.2 1.6  1.3 0.1 1.4    1.9 

 An Ghearmáin 10.9 6.5  1.0 18.4  16.3 9.3 25.6  16.3 11.7 28.0    46.4 
 An Eastóin 1.7 0.5 0.8 0.1 3.1  0.8 0.2 1.0  0.8 0.1 0.9    4.0 

 Éire 0.4 0.5  0.3 1.2  0.9 0.1 1.0  0.9  0.9    2.1 

 An Ghréig 11.5 5.8 3.0 0.1 20.4  13.5 4.3 17.8  13.5 3.9 17.4  12.7  50.5 
 An Spáinn 23.5 11.2  0.7 35.4  46.6 22.9 69.5  46.6 30.6 77.2    112.6 

 An Fhrainc 9.1 6.7  1.1 16.8  24.3 15.0 39.4  24.3 13.1 37.4    54.3 
 An Chróit 5.4 2.0 1.2 0.2 8.7  4.6 1.7 6.3  4.6 0.9 5.5    14.3 

 An Iodáil 26.6 14.5  1.0 42.1  47.9 21.0 68.9  47.9 21.1 69.0  122.6  233.6 
 An Chipir 0.5 0.2 0.2 0.0 0.9  0.8 0.2 1.0  0.8 0.1 0.9  0.2  2.0 

 An Laitvia 2.5 0.7 1.0 0.0 4.3  1.6 0.3 2.0  1.6 0.2 1.8    6.0 
 An Liotuáin 3.5 1.1 1.4 0.1 6.1  2.1 0.1 2.2  2.1 0.0 2.1    8.2 

 Lucsamburg 0.0 0.0  0.0 0.1  0.1 0.0 0.1  0.1 0.0 0.1    0.1 
 An Ungáir 13.4 5.5 2.6 0.2 21.7  4.6 2.5 7.2  4.6 1.2 5.8    27.5 

 Málta 0.5 0.1 0.2 0.0 0.8  0.2 0.1 0.3  0.2 0.1 0.3    1.1 
 An Ísiltír 0.5 0.4  0.4 1.3  3.9 2.0 6.0  3.9 0.8 4.7    6.0 

 An Ostair 0.5 0.4  0.2 1.1  2.2 1.2 3.5  2.2 1.5 3.7    4.8 
 An Pholainn 47.4 14.9 9.3 0.6 72.2  20.3 3.6 23.9  20.3 2.3 22.6  11.5  106.3 

 An 
Phortaingéil 11.5 7.5 3.4 0.1 22.5  9.8 4.1 13.9  9.8 5.8 15.6  2.7  40.8 
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CISTÍ AN BHEARTAIS COMHTHÁTHAITHE 

2021-2027 

DEONTAIS RRF* IASACHTAÍ 
GNÍOMH-

ACHTAITHE 
RRF 

 Cistí an 
Bheartais 

Comh-
tháthaithe 
2021-2027, 

deontais RRF 
(leith-

dháileadh 
deiridh) agus 

iasachtaí 
gníomh-

achtaithe RRF 

  Leithdháileadh Sealadach go dtí an 
30.6.2022 

 Leithdháileadh Deiridh amhail an 
30.6.2022 

  

  

CFRE CSE+ CC CCE IOMLÁN 

 

70 % den 
mhéid atá 

ar fáil 

30 % den 
mhéid atá 

ar fáil 
IOMLÁN  

70 % den 
mhéid atá 

ar fáil 

30 % den 
mhéid atá ar 

fáil 
IOMLÁN    

 An Rómáin 17.1 8.2 3.5 0.4 29.2  10.2 4.0 14.2  10.2 1.9 12.1  14.9  56.2 

 An tSlóivéin 1.5 0.7 0.7 0.1 3.1  1.3 0.5 1.8  1.3 0.2 1.5  0.7  5.2 
 An tSlóvaic 8.1 2.4 1.6 0.2 12.4  4.6 1.7 6.3  4.6 1.4 6.0    18.3 

 An Fhionlainn 0.9 0.6  0.2 1.7  1.7 0.4 2.1  1.7 0.2 1.9    3.6 
 An tSualainn 0.8 0.7  0.4 1.9  2.9 0.4 3.3  2.9 0.3 3.2    5.2 

 Cúnamh 
Teicniúil 0.8 0.3 0.1 0.0 1.3            1.2 

 Comhar 
Trasnáisiúnta  0.2   0.2            0.2 

 Nuálaíocht 
idir-réigiúnach 0.6    0.6            0.6 

 An Tionscnamh 
Uirbeach 
Eorpach 

0.6    0.6            0.6 

 Comhar Idir-
réigiúnach    0.6 0.6            0.6 

 IOMLÁN AE 217 98 37 9 361  234 104 338  234 104 338  165  864 
* Nóta maidir le deontais RRF: de bhun Airteagal 11 de Rialachán RRF, rinneadh ríomh na ranníocaíochta uasta airgeadais don 30 % den mhéid deontais leithdháilte in 
aghaidh an Bhallstáit a nuashonrú an 30 Meitheamh 2022. Rinneadh é sin chun na sonraí is déanaí maidir le OTI le haghaidh 2020 agus 2021 a chur san áireamh. 

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ón gCoimisiún, Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán RRF agus an nóta ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig an bParlaimint dar 
teideal ‘RRF: nuashonrú ar an ranníocaíocht uasta airgeadais RRF’ an 30.6.2022. Tá na suimeanna slánaithe ar mhaithe leis an gcur i  láthair. 
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Acrainmneacha agus giorrúcháin 
AS ECFIN: Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais 

AS EMPL: An Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú 

AS REGIO: Ard-Stiúrthóireacht an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh 

CAI: Creat Airgeadais Ilbhliantúil 

CC: Ciste Comhtháthaithe 

CCE: Comhar Críochach Eorpach 

CFAE: Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 

CFRE: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa 

CID: Cinneadh cur chun feidhme ón gComhairle 

CPR: Rialachán na bhForálacha Coiteanna 

CRII: An Tionscnamh um Fhreagairt ar an gCoróinvíreas 

CSE+: Ciste Sóisialta na hEorpa+ 

CSR: Moltaí Tírshonracha 

ECFE: An Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta 

FNLTC: Samhail don Mhaoiniú nach bhfuil Nasctha le Costais 

NGEU: NextGenerationEU 

OIN: Ollioncam Náisiúnta 

OTI: Olltáirgeacht Intíre 

RRF: An tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 

RRPanna: Pleananna Téarnaimh agus Athléimneachta 

SCE: An tSaoráid um Chónascadh na hEorpa 

SCOnna: Roghanna costas simplithe 
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Gluais 
An Seimeastar Eorpach: Timthriall bliantúil a chuireann creat ar fáil maidir le 
comhordú bheartais eacnamaíocha Bhallstáit an Aontais agus maidir le faireachán a 
dhéanamh ar an dul chun cinn. 

Colún Eorpach na gCeart Sóisialta: Creat chun cearta sóisialta nua agus níos éifeachtaí 
a thabhairt i gcrích do shaoránaigh an Aontais. 

Comhaontú comhpháirtíochta: Comhaontú idir an Coimisiún agus Ballstát nó tríú 
tír/tríú tíortha i gcomhthéacs clár caiteachais de chuid an Aontais, ina leagtar amach, 
mar shampla, pleananna straitéiseacha, tosaíochtaí infheistíochta nó na téarmaí le 
haghaidh cabhair thrádála nó forbartha a sholáthar. 

Creat airgeadais ilbhliantúil: Plean caiteachais an Aontais trína ndéantar tosaíochtaí 
(bunaithe ar chuspóirí beartais) agus uasteorainneacha a shocrú, agus a mhaireann 
seacht mbliana de ghnáth. Sin é an struchtúr faoina ndéantar buiséid bhliantúla an 
Aontais a leagan síos, agus cruthaíonn sé teorainn ar an gcaiteachas i ngach catagóir 
chaiteachais. 

Gan dochar suntasach a dhéanamh: An prionsabal a deir nár cheart go mbeadh aon 
mhórthionchar díobhálach comhshaoil ag bearta infheistíochta. 

Garsprioc: I gcás an bheartais comhtháthaithe, luach idirmheánach i ndáil le táscaire 
aschuir a úsáidtear faoi chuspóir sonrach atá le baint amach faoi dháta atá socraithe 
roimh ré. I gcás RRF, tomhas cáilíochtúil ar an dul chun cinn ionsar athchóiriú nó 
infheistíocht a bhaint amach. 

Moltaí tírshonracha: Treorú bliantúil a eisíonn an Coimisiún, mar chuid den Seimeastar 
Eorpach, chuig Ballstáit aonair maidir lena mbeartais mhaicreacnamaíocha, 
bhuiséadacha agus struchtúracha. 

Píblíne thionscadail aonair: Líon na dtionscadal a bhfuil sé ar intinn ag Ballstát a chur 
chun feidhme nó is féidir leis a chur chun feidhme, agus ar tionscadail iad atá ag ‘aibiú’, 
mar aon leis na staidéir atá ag teastáil chun iad a chur chun feidhme. 

Sprioc: I gcás an bheartais comhtháthaithe, luach deiridh réamhaontaithe atá le baint 
amach i ndáil le táscaire a úsáidtear faoi chuspóir sonrach. I gcás RRF, tomhas 
cainníochtúil ar an dul chun cinn ionsar athchóiriú nó infheistíocht a bhaint amach. 
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Foireann ECA 
Is é Seomra Iniúchta II – Infheistíocht sa Chomhtháthú, san Fhás agus sa Chuimsiú, atá 
faoi cheannas Annemie Turtelboom (Comhalta den Chúirt), a ghlac an tuarascáil seo. 
Ba é Ladislav Balko (Comhalta den Chúirt) a stiúir an tasc, le tacaíocht ó na daoine seo 
a leanas: Branislav Urbanic (Ceann na hOifige Príobháidí), Zuzana Frankova (Ataisé na 
hOifige Príobháidí), Friedemann Zippel (Príomhbhainisteoir), Chrysoula Latopoulou 
(Ceann Cúraim), Cristina Jianu (Leas-Cheann Cúraim), Marion Boulard, Mariya Zhekova, 
Francisco Carretero Llorente agus Lena Rangus (Iniúchóirí). Chuir Alexandra Mazilu 
agus Agnese Balode tacaíocht ar fáil don dearadh grafach. 

 
Ó chlé go deas: Francisco Carretero Llorente, Lena Rangus, Chrysoula Latopoulou, 
Branislav Urbanic, Ladislav Balko, Friedemann Zippel, Marion Boulard. 



 

 

CHEART 

© An tAontas Eorpach, 2023 

Is i gCinneadh Uimh. 6-2019 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir leis an mbeartas sonraí 
oscailte agus athúsáid doiciméad a leagtar amach an beartas athúsáide atá ag Cúirt Iniúchóirí 
na hEorpa. 

Mura léirítear a mhalairt (e.g. i bhfógraí cóipchirt aonair), déantar ábhar na Cúirte Iniúchóirí 
atá faoi úinéireacht an Aontais a cheadúnú faoi cheadúnas Creative Commons – Sannadh 4.0 
Idirnáisiúnta (CC BY 4.0). Mar riail ghinearálta, dá bhrí sin, ceadaítear athúsáid ar choinníoll go 
dtugtar aitheantas cuí agus go léirítear aon athruithe. Ní fhéadfaidh aon duine a bhaineann 
athúsáid as ábhar na Cúirte Iniúchóirí an bhunbhrí ná an teachtaireacht a shaobhadh. Ní 
bheidh an Chúirt Iniúchóirí faoi dhliteanas i leith aon iarmhairt a bhaineann le hathúsáid. 

Caithfear cead breise a fháil má léirítear daoine príobháideacha inaitheanta in ábhar ar leith, 
e.g. i bpictiúir d’fhoireann na Cúirte Iniúchóirí, nó má tá oibreacha tríú páirtí san áireamh. 

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. 

Má táthar ag iarraidh ábhar nach leis an Aontas Eorpach é a úsáid nó a atáirgeadh, d’fhéadfadh 
sé go gcaithfí cead a lorg go díreach ó shealbhóirí an chóipchirt: 

— Fíor 3 – Deilbhíní: rinneadh an fhíor sin a dhearadh ag úsáid acmhainní ó Flaticon.com. © 
Freepik Company S.L. Gach ceart ar cosaint. 

Maidir le bogearraí nó doiciméid atá cumhdaithe ag cearta maoine tionsclaíche, amhail 
paitinní, trádmharcanna, dearaí cláraithe, lógónna agus ainmneacha, tá siad eisiata ó bheartas 
athúsáide CIE. 

Tá naisc chuig suíomhanna gréasáin tríú páirtí le fáil ar shuíomhanna gréasáin an Aontais 
Eorpaigh atá san fhearann europa.eu. Ós rud é nach bhfuil aon smacht ag an 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. 

PDF/Volume_01 ISBN 978-92-847-9406-5 doi:10.2865/002738 QJ-08-23-003-GA-N 

 

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/


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

Teil. +352 4398-1

Fiosrúcháin: eca.europa.eu/ga/Pages/ContactForm.aspx 
Suíomh Gréasáin: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

San athbhreithniú seo, déantar anailís 
chomparáideach ar chistí an bheartais 
comhtháthaithe agus ar an tSaoráid Téarnaimh 
agus Athléimneachta (RRF).
Tá cosúlachtaí as cuimse ag an dá ionstraim, ach tá 
difríochtaí eatarthu freisin ar go leor bealaí. Is é an 
beartas comhtháthaithe an príomhbheartas 
infheistíochta fadtéarmaí atá ag an Aontas Eorpach 
chun forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus 
chríochach a chur chun cinn, cé gur uirlis ad hoc, 
shealadach chun ‘freagairt do ghéarchéim’atá in 
RRF. Is é atá mar aidhm leis ná tionchar phaindéim 
COVID-19 ar gheilleagar an Aontais a mhaolú agus 
feabhas ar chur ar an teacht aniar atá san Aontas 
Eorpach agus a chuid Ballstát sa chás go dtarlódh 
aon suaitheadh eile amach anseo.
Tá cistí an bheartais comhtháthaithe do 2021-2027 
agus RRF, araon, fós i gcéimeanna luatha a gcur 
chun feidhme. Sna blianta amach romhainn, beidh 
sé le feiceáil ón mbealach a úsáidfear an dá 
ionstraim ag an am céanna conas a bheidh an cur 
chuige ar leith atá ag gach aon cheann díobh ag 
baint amach na gcuspóirí faoi seach atá acu. 
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