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Seirbhísí na Ranna Beartais

AN ROINN BEARTAIS UM AN mBEARTAS EACNAMAÍOCHTA, UM AN mBEARTAS 
EOLAÍOCHTA AGUS UM BEARTAS CHÁILÍOCHT NA BEATHA
Soláthraíonn Roinn Beartais A saineolas ard-chaighdeáin, anailís chothrom le dáta agus taighde 
neamhspleách do na coistí a dtacaíonn sí leo: ECON, EMPL, ENVI, ITRE agus IMCO.  

Is mar a leanas a fhónann Roinn Beartais A dá coistí:  

1. Coistí a chur i gceangal le líonra forleathan saineolais sa réimse acadúil, i ngnólachtaí
sainchomhairleoireachta speisialtóireachta, agus i meithleacha machnaimh, in institiúidí eile
AE agus in eagraíochtaí idirnáisiúnta;

2. Sainchomhairle beartais agus taighde atá spriocdhírithe go cúramach a sholáthar ag aon
phointe sa timthriall reachtach, ar comhairle í agus ar taighde é atá neamhspleách, lena
mbaineann ardchaighdeán agus ina dtugtar aird ar íogaireachtaí polaitiúla; ag tacú leis an ról
grinnscrúdúcháin atá ag coistí;

3. Oiriúnú a dhéanamh ar thaighde coiste chun tacú le rannpháirteachas eolach idir
saoránaigh AE agus na Feisirí; á chinntiú go ndéantar obair pharlaiminteach ar bhealach
oibiachtúil agus gur saineolaithe a dhéanann í;

4. Bainistíocht a dhéanamh ar bhuiséid saineolais coistí, tionscadail a chur chun feidhme,
saineolas seachtrach a úsáid chun ceanglais atá leagtha síos ag comhordaitheoirí Coiste a
chomhlíonadh.

Soláthraíonn anailísithe agus taighdeoirí inmheánacha faisnéis ad-hoc agus anailís bheartais, mar fhreagra 
ar iarraidh shonrach nó as a stuaim féin agus tar éis dul i gcomhairle go pearsanta le Feisirí. Ina theannta sin, 
tacaíonn siad le hobair an Uachtaráin agus an Ard-Rúnaí i dtaca le seisiúin eolais agus faisnéis chúlra de. 

Déantar saineolas seachtrach íoctha a sholáthar go heisiach ar iarraidh a fháil ón gcoiste, tar éis cinneadh a 
dhéanann comhordaitheoirí an Choiste lena mbaineann. Déantar leithreasú buiséid a leithroinnt ar na coistí 
gach bliain chuige sin. Le linn dóibh a bheith obair le saineolaithe seachtracha, cinntíonn an roinn beartais 
go sroicheann an taighde na caighdeáin is airde agus is féidir i dtaca le neamhspleáchas agus cáilíocht de, 

Is aonaid taighde iad na ranna taighde a thacaíonn le chomhlachtaí parlaiminteacha (an tUachtarán, coistí, 
agus an tArdrúnaí) le linn dóibh a gcúraimí reachtacha agus institiúideacha a chomhlíonadh. Soláthraíonn 
siad saineolas inmheánach agus seachtrach chun tacú leis na coistí agus le comhlachtaí parlaiminteacha 
eile le linn dóibh reachtaíocht a cheapadh agus grinnscrúdú daonlathach a fheidhmiú.  

Chun forléargas a fháil ar na seirbhísí taighde uile a chuireann Parlaimint na hEorpa ar fáil, tabhair cuairt 
air: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ga/sources.html 

Cad iad na tréithe a fhágann gurb aonaid uathúla iad ranna beartais? 

• Tá siad tiomnaithe i leith fónamh do choistí agus freagraíonn siad dá n-iarrataí ar shaineolas.
• Oibríonn siad ar bhonn tosaíochtaí polaitiúla atá leagtha síos ag na coistí.
• Chomh maith le tacaíocht ó speisialtóirí inmheánacha, déanann siad rochtain ar

shaineolaithe seachtracha íoctha a chur ar fáil freisin.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ga/sources.html


IPOL | An Roinn Beartais um an mBeartas Eacnamaíochta, um an mBeartas Eolaíochta agus um Beartas Cháilíocht na 
Beatha  

 2 PE 638.403 

agus go dtugann sé aghaidh ar riachtanais shonracha an choiste. Chuige sin, roghnaítear saineolaithe 
seachtracha trí nósanna imeachta soláthair atá bunaithe ar chritéir oibiachtúla roghnúcháin agus 
dámhachtana. Déanann an roinn beartais formhaoirseacht dhlúth ar obair na saineolaithe ansin lena 
chinntiú go bhfuil an obair i gcomhréir go hiomlán leis an iarraidh ar thaighde.  

Is iad seo a leanas na táirgí taighde is coitianta a sholáthraíonn Roinn Beartais A: 

• “Sracfhéachaint”: páipéar taighde 2 leathanach ina soláthraítear achoimre ghonta ar 
bheartas ar leith, ar thogra le haghaidh reachtaíochta nó ar imeacht, lena n-áirítear faisnéis 
riachtanach ina bhfuil téacs agus grafaicí, móide naisc agus moltaí i leith tuilleadh ábhair 
léitheoireachta. 

• Faisnéisiú: páipéar gonta taighde ina soláthraítear faisnéis chúlra maidir le hábhair atá 
sainithe go mion, ar faisnéis í ar féidir í a chur san áireamh, mar shampla, i ndréachtú tuarascála 
coiste. 

• Grinnanailís: páipéar taighde meánfhaid, ar páipéar é de ghnáth, atá bainteach go díreach le 
togra le haghaidh reachtaíochta nó le tuarascáil féintionscnaimh atá ar na bacáin. 

• Staidéar: páipéar taighde de chineál níos fadtéarmaí a gcuirtear scrúduithe comparáideacha 
ar fáil ann de ghnáth maidir le dlíthe nó beartais Ballstát nó tríú tíortha i réimsí nach bhfuil aon 
anailís den sórt seo ar fáil ina leith. D’fhéadfadh sé tarlú go mbainfear úsáid astu mar bhonn le 
haghaidh obair pharlaiminteach níos faide anonn nó le haghaidh taighde de chineál níos 
spriocdhírithe. 

• Ceardlann: sainseisiún le grúpa saineolaithe chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist 
shonrach a ardaíonn an coiste. Déanann ceardlann saineolaithe neamhspleácha ar conradh 
as eagraíochtaí seachtracha, amhail ollscoileanna, a thabhairt le chéile agus ní gá go mbeadh 
sí ar oscailt do dhaoine den phobal. 

CONAS A IARRTAR SAINEOLAS AR ROINN BEARTAIS A? 
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FÓCAS AR CHOISTE IMCO 
Laistigh de Roinn Beartais A, soláthraíonn foireann shonrach saineolas agus comhairle don Choiste um an 
Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (IMCO) i réimsí uile de chuid chúraimí an 
choiste. 

Tá Coiste IMCO freagrach as maoirseacht agus grinnscrúdú reachtach a dhéanamh ar rialacha AE maidir le 
saorghluaiseacht earraí agus seirbhísí, saorghluaiseacht gairmithe, an Margadh Aonair Digiteach, 
beartas custaim, caighdeánú agus leas eacnamaíoch tomhaltóirí. Tá cumhachtaí agus freagrachtaí 
Choiste IMCO liostaithe in Iarscríbhinn V de Rialacha Nós Imeachta PE.   

https://imconet.in.ep.europa.eu/home/welcome/who-is-who/policy-department.default.html?displayTab=contact-information&
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20190325+TOC+DOC+XML+V0//GA&language=GA#GAX6
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TEAGLAIM PÁIPÉAR TAIGHDE ÚRNUA A D’IARR COISTE IMCO 
 
An Intleacht Shaorga:
 

An Intleacht Shaorga: Dúshláin do Shaoránaigh agus do Thomhaltóirí AE 

 

Sa bhileog eolais seo, tugtar aghaidh ar rialáil intleachta saorga (AI), 
eadhon, ar an tslí lena áirithiú go dtéann AI chun tairbhe do 
shaoránaigh agus do phobail i gcomhréir le luachanna agus le 
prionsabail Eorpacha. Dírítear ar chosaint sonraí agus tomhaltóirí 
agus leagtar amach rioscaí agus ionchais a bhaineann le AI a úsáid, 
sainaithnítear na príomhchórais dlí is infheidhme agus scrúdaítear 
sraith saincheisteanna dlíthiúla tábhachtacha. 

 

 

 
Rannchuidiú le Fás - Tairbhí eacnamaíochta a chur ar fáil do shaoránaigh agus do ghnóthaí: 
 

Saorghluaiseacht Earraí agus an tAontas Custam 

 

Léiríonn an taighde gurb ionann éifeacht chomhlán an Mhargaidh 
Aonair, i dtéarmaí aschuir, agus 386 bhilliún euro sa bhliain, le 19 
mbilliún san earnáil talmhaíochta agus 367 mbilliún san earnáil 
monarúcháin. I gcomparáid leis sin, is ionann na tairbhí ón Aontas 
Custaim agus 189 mbilliún euro sa bhliain, le 176 bhilliún euro san 
earnáil monarúcháin agus 13 bhilliún euro san earnáil talmhaíochta. 

 

 

An Margadh Aonair le haghaidh Seirbhísí 

 

Léiríonn an staidéar gurb ionann na tairbhí a eascraíonn as 
reachtaíocht a ghlacann PE i réimse na saorghluaiseachta earraí agus 
236 bhilliún euro sa bhliain. Tar éis 2019, méadófar na tairbhí sin 
tuilleadh go dtí 284 bhilliún euro sa bhliain sa réimse atá clúdaithe sa 
Treoir maidir le Seirbhísí, go dtí 80 billiún euro sa bhliain i réimse na 
seirbhísí gairmiúla agus go dtí 20 billiún euro sa bhliain sa réimse 
seirbhísí a bhaineann le soláthar poiblí. 

 

 

Soláthar Poiblí Eorpach 

 

Léiríonn an taighde seo gurb ionann tairbhe mheasta na 
ngníomhartha reachtacha atá curtha i gcrích ag Parlaimint na hEorpa 
le déanaí agus suim suas go 2.88 billiún euro sa bhliain – go príomha 
i réimse na dtairbhí dinimiciúla agus tairbhí eacnamaíocha eile. Ag an 
am céanna, mar thoradh ar chur chun feidhme na dtreoracha 
Eorpacha i réimse an tsoláthair phoiblí, tá méadú tagtha ar luach 
iomlán dámhachtainí ó shuim níos lú ná EUR 200 billiún go dtí suim 
tuairim is 525 bhilliún euro. 
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Rannchuidiú le Fás - Cearta feabhsaithe a chur ar fáil do shaoránaigh agus do ghnóthaí Eorpacha: 
 

Gnéithe Dlíthiúla de Chosaint Tomhaltóirí Eorpacha 

 

Cuimsíonn an staidéar seo anailís ar na gnéithe dlíthiúla de chosaint 
tomhaltóirí Eorpacha a cuireadh chun cinn le linn an 7ú agus an 8ú 
tréimhse reachtach de chuid Pharlaimint na hEorpa (2009 - 2019). 
Déantar scrúdú ann ar fhorbairtí beartais i réimse na cosanta 
tomhaltóirí agus an mhargaidh aonair (dhigitigh), agus sainaithnítear 
ann cearta substainteacha nua atá á dtairiscint do thomhaltóirí AE. 

 

 

Soláthar Poiblí Eorpach 

 

Sa staidéar seo, measúnaítear cuspóirí gníomhartha reachtacha a 
cuireadh i gcrích i réimse an tsoláthair phoiblí le linn an 7ú agus an 8ú 
reachtas agus déantar measúnacht ar rannchuidiú tionscnamh reatha 
le baint amach chuspóirí AE. 

 

 

 
 
 
 

Teagmhálaithe Roinn Beartais A 

• Roinn Beartais A - Beartais Eacnamaíochta, Eolaíochta agus Cháilíocht na Beatha 
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu 

• Foireann IMCO: Mariusz MACIEJEWSKI - mariusz.maciejewski@ep.europa.eu - 0032 228 34249  
• Foireann IMCO: Christina RATCLIFF - christina.ratcliff@ep.europa.eu - 0032 228 31254 
Tá ár gcuid páipéar taighde go léir ar fáil ar ár láithreán gréasáin:  
https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/imco/supporting-analyses.html 
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