
RR\1235658GA.docx PE693.668v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

Suí iomlánach

A9-0226/2021

1.7.2021

TUARASCÁIL
ar chruthú treoirlínte do chur i bhfeidhm an chórais ghinearálta coinníollachta 
chun buiséad an Aontais a chosaint
(2021/2071(INI))

An Coiste um Buiséid
An Coiste um Rialú Buiséadach

Rapóirtéirí: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa

(Nós imeachta comhchoiste – Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta)

Rapóirtéir don tuairim (*):
Terry Reintke, An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile

(*) Coistí comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta



PE693.668v02-00 2/23 RR\1235658GA.docx

GA

PR_INI



RR\1235658GA.docx 3/23 PE693.668v02-00

GA

CLÁR

Leathanach

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA .....................................4

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM SHAOIRSÍ SIBHIALTA, UM CHEARTAS AGUS UM 
GHNÓTHAÍ BAILE.................................................................................................................13

LITIR ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ BUNREACHTÚLA .................................................19

VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH........22

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE FREAGRACH......................................23



PE693.668v02-00 4/23 RR\1235658GA.docx

GA

TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar chruthú treoirlínte do chur i bhfeidhm an chórais ghinearálta coinníollachta chun 
buiséad an Aontais a chosaint
(2021/2071(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) 2020/2092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Nollaig 2020 maidir le córas ginearálta coinníollachta chun buiséad 
an Aontais a chosaint1 (‘An Rialachán’),

– ag féachaint d’Airteagail 2 agus 7 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE),

– ag féachaint don rún uaithi an 10 Meitheamh 2021 maidir le staid an smachta reachta 
san Aontas Eorpach agus do chur i bhfeidhm an Rialacháin maidir le Coinníollacht (AE, 
Euratom) 2020/20922,

– ag féachaint don rún uaithi an 17 Nollaig 2020 ar Chreat Airgeadais Ilbhliantúil 2021-
2027, an Comhaontú Idirinstitiúideach, Ionstraim Théarnaimh AE agus an Rialachán 
maidir leis an Smacht Reachta3,

– ag féachaint don rún uaithi an 25 Márta 2021 maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE, 
Euratom) 2020/2092, sásra coinníollachta an smachta reachta4,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 30 Meán Fómhair 2020 maidir le 
Tuarascáil 2020 maidir leis an Smacht Reatha – staid an smachta reachta laistigh den 
Aontas Eorpach (COM(2020)0580),

– ag féachaint don togra réasúnaithe ón gCoimisiún le haghaidh cinneadh ón gComhairle 
an 20 Nollaig 2017 maidir le riosca soiléir a chinneadh i dtaca le sárú tromchúiseach ag 
Poblacht na Polainne ar an smacht reachta, arna eisiúint i gcomhréir le hAirteagal 7(1) 
den Chonradh ar an Aontas Eorpach (COM(2017)0835),

– ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le 
buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) 
Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 
1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus 
Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 
966/20125 (an Rialachán Airgeadais),

1 IO L 433 I, 22.12.2020, lch. 1.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0287.
3 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0360.
4 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2021)0103.
5 IO L 193, 30.7.2018, lch. 1.
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– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do chomhphléití an Choiste um Buiséid agus an Choiste um Rialú 
Buiséadach faoi Riail 58 de na Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile,

– ag féachaint don litir ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid agus ón gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A9-0226/2021),

A. de bhrí go raibh an sásra coinníollachta a leagtar amach leis an Rialachán ina chuid den 
chomhaontú polaitiúil foriomlán maidir leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil (CAI) do 
2021-2027, plean téarnaimh AE ‘Next Generation EU’ agus an Cinneadh maidir le 
hAcmhainní Dílse6, agus nár cheart moill a chur air, agus é á chur i bhfeidhm, go 
háirithe maidir le cur i bhfeidhm na n-ionstraimí thuasluaite;

B. de bhrí gurb ionann méid CAI 2021-2027 agus Next Generation EU agus buiséad gan 
fasach do AE ó thaobh staire de, buiséad a bhfuil sé mar aidhm leis tacú le téarnamh 
eacnamaíoch agus sóisialta AE tar éis iarmhairtí phaindéim COVID-19 agus, dá bhrí 
sin, gur n-éilítear leis, níos mó ná riamh, cur i bhfeidhm tráthúil agus cuí phrionsabail 
na bainistíochta fónta airgeadais, chomh maith le cosaint do leasanna airgeadais AE;

C. de bhrí, de réir an Rialacháin, gur réamhchoinníoll riachtanach é urramú an smachta 
reachta chun prionsabail na bainistíochta fónta airgeadais a chomhlíonadh;

D. de bhrí gur tháinig an Rialachán i bhfeidhm an 1 Eanáir 2021 agus go bhfuil sé ina 
cheangal go huile agus go hiomlán agus infheidhme go díreach i ngach Ballstát ón dáta 
sin maidir le gach íocaíocht arna déanamh ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin;

E. de bhrí gur chinn an Coimisiún cloí leis na conclúidí neamhcheangailteacha ón 
gComhairle Eorpach an 10 agus an 11 Nollaig 2020 agus gur dhearbhaigh sé go 
ndéanfadh sé treoirlínte a fhorbairt chun an Rialachán a chur i bhfeidhm;

F. de bhrí, sa rún uaithi an 25 Márta 2021 maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin, gur iarr 
an Pharlaimint go nglacfadh Coimisiún na treoirlínte tráth nach déanaí ná an 1 
Meitheamh 2021 agus tar éis dul i gcomhairle leis an bParlaimint;

G. de bhrí go bpléifear an topaic ‘Luachanna agus cearta, an smacht reachta, an tslándáil’ 
ag an gComhdháil maidir le Todhchaí na hEorpa, lena bhféadfar machnamh críochnúil a 
dhéanamh ar uirlisí an Aontais chun faireachán a dhéanamh ar sháruithe ar luachanna 
AE, lena n-áirítear an smacht reachta, na sáruithe sin a chosc agus dul i ngleic leo;

1. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil cinneadh déanta ag an gCoimisiún treoirlínte a 
fhorbairt maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin; ag athdhearbhú a tuairime arís go 
bhfuil téacs an Rialacháin soiléir agus nach gá aon léirmhíniú breise a dhéanamh air 

6 Cinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle an 14 Nollaig 2020 maidir le córas acmhainní dílse an 
Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2014/335/AE Euratom (IO L 424, 15.12.2020, lch. 1).
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chun é a chur i bhfeidhm, agus nach bhfuil aon chumhachtaí chuige sin tairmligthe 
chuig an gCoimisiún ag na comhreachtóirí; ag tabhairt dréacht-téacs na dtreoirlínte dá 
haire a chomhroinn an Coimisiún leis an bParlaimint agus leis na Ballstáit;

2. á thabhairt chun suntais nach bhfuil treoirlínte ceangailteach ó thaobh dlí de; á chur in 
iúl gur cúis díomá di go bhfuil an Coimisiún ag imeacht óna ghnáthchleachtas, ina 
ndréachtaíonn sé treoirlínte i ndáil le cur i bhfeidhm gnímh dlí i gcásanna ina léirítear le 
cur chun feidhme iarbhír an ghnímh thar thréimhse áirithe ama go bhfuil gá le treoir, 
agus sna cásanna sin amháin; á chur i bhfáth nach mór nach ndéanfadh an próiseas chun 
treoirlínte a fhorbairt, i gcás ar bith, chur i bhfeidhm an Rialacháin a mhoilliú tuilleadh;

3. á mheabhrú nach féidir leis na treoirlínte téacs an Rialacháin a athrú, a leathnú ná a 
chúngú; ag cur béim ar an bhfíoras gur gá go dtabharfaí soiléiriú sna treoirlínte, ionas 
go mbeidh luach breise ag baint leo, ar an gcaoi ina gcuirfear forálacha reachtacha an 
Rialacháin chun feidhme i gcleachtas agus, dá bhrí sin, go dtabharfaí léargas, go 
tráthúil, ar an nós imeachta, ar na sainmhínithe agus ar an modheolaíocht a chuirfidh an 
Coimisiún i bhfeidhm;

4. ag cur in iúl gur oth léi go mór nár chloígh an Coimisiún leis an spriocdháta a leag an 
Pharlaimint síos chun a oibleagáidí faoin Rialachán a chomhlíonadh faoin 1 Meitheamh 
2021, lena n-áirítear maidir le forbairt na dtreoirlínte; á chur in iúl gur geal léi gur iarr 
Uachtarán na Parlaiminte ar an gCoimisiún, an 23 Meitheamh 2021, beart a dhéanamh, 
ar bhonn Airteagal 265 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), chun 
a oibleagáidí a chomhlíonadh agus chun a áirithiú go gcuirfear an Rialachán i bhfeidhm 
go hiomlán agus láithreach;

5. á chreidiúint nach bhfuil an t-am ó tháinig an Rialachán i bhfeidhm úsáidte go 
héifeachtúil ag an gCoimisiún; ag tathant ar an gCoimisiún aon mhoill bhreise ar chur i 
bhfeidhm an Rialacháin a sheachaint agus imscrúdú tapa agus críochnúil a dhéanamh ar 
aon sárú ionchasach ar phrionsabail an smachta reachta sna Ballstáit a dhéanfadh difear 
ar bhealach atá sách díreach do bhainistíocht fhónta airgeadais bhuiséad an Aontais nó 
do chosaint leasanna airgeadais an Aontais ar bhealach atá díreach go leor, nó ar aon 
sárú a bhfuil baol mór ann go ndéanfadh sé amhlaidh; á athdhearbhú go n-éilíonn an 
staid i roinnt Ballstát gníomhaíocht láithreach faoi Airteagal 6(1) den Rialachán trí 
fhógra i scríbhinn a thabhairt do na Ballstáit sin agus an Pharlaimint a chur ar an eolas 
faoi sin;

6. á mheabhrú go luaitear i dtreoirlínte polaitiúla an Choimisiúin do 2019-2024 ‘nach 
féidir comhghéilleadh a dhéanamh a mhéid a bhaineann lenár gcroíluachanna a 
chosaint’ agus go ráthófaí go n-úsáidfí bosca uirlisí iomlán an Aontais ar leibhéal an 
Aontais; á mheabhrú go mbeidh an Coimisiún ‘go hiomlán neamhspleách’ agus ‘nach 
n-iarrfaidh ná nach nglacfaidh a chomhaltaí treoracha ó aon Rialtas’, i gcomhréir le 
hAirteagal 17(3) CAE agus le hAirteagal 245 CFAE; á mheabhrú, thairis sin, i 
gcomhréir le hAirteagal 17(8) CAE, go ‘mbeidh an Coimisiún freagrach do Pharlaimint 
na hEorpa’;

7 á iarraidh go dtuairisceodh an Coimisiún don Pharlaimint go rialta agus go 
réamhghníomhach dhá uair sa bhliain ar a laghad maidir le cásanna nua agus cásanna 
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leanúnacha atá faoi imscrúdú, ag tosú leis na chéad chásanna a luaithe is féidir; á 
iarraidh ar an gCoimisiún tús a chur lena thuairisciú don Pharlaimint maidir leis na 
chéad chásanna atá faoi imscrúdú faoi mhí Dheireadh Fómhair 2021 ar a dhéanaí;

8. á gheallúint go ndéanfaidh sí grinnscrúdú ar chur chun feidhme an Rialacháin aon uair a 
thiocfaidh ábhar imní chun cinn maidir le sáruithe féideartha ar phrionsabail an smachta 
reachta sna Ballstáit a thagann faoina raon feidhme; ag féachaint le seisiúin rialta a 
eagrú chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Rialacháin sna 
príomhchoistí faoi threoir na rapóirtéirí; á iarraidh ar an gCoimisiún freagairt a thabhairt 
ar ghrinnscrúdú na bpríomhchoistí ar bhealach tráthúil trí fhaisnéis chríochnúil a chur ar 
fáil;

Sáruithe ar phrionsabail an smachta reachta

9. á chur i bhfios go láidir go bhfuil feidhm ag an Rialachán maidir le sáruithe aonair ar 
phrionsabail an smachta reachta agus maidir le sáruithe ‘sistéamacha’ atá ann go 
forleathan nó a tharlaíonn mar thoradh ar chleachtais nó easnaimh de chuid na n-údarás 
poiblí a tharlaíonn arís is arís eile, nó bearta ginearálta arna nglacadh ag na húdaráis sin;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún soiléiriú a thabhairt sna treorlínte go leanann sáruithe ar an 
smacht reachta i mBallstát a tharlaíonn mar thoradh ar chinntí nó imeachtaí a tharla 
roimh an 1 Eanáir 2021 de theacht faoi raon feidhme an Rialacháin fad is atá a n-
éifeacht fós i bhfeidhm;

11. ag tarraingt aird ar leith ar liosta na sáruithe táscacha ar phrionsabail an smachta reachta 
a leagtar síos in Airteagal 3 den Rialachán; ag tathant ar an gCoimisiún imscrúdú a 
dhéanamh ar chásanna ina bhféadfadh na sáruithe atá san áireamh ar an liosta sin tarlú 
sna Ballstáit, agus á chur i bhfios go bhféadfadh cleachtais nó easnaimh eile de chuid 
údarás poiblí a bheith ábhartha freisin; ag tabhairt dá haire go bhfuil sé léirithe cheana i 
dtuarascáil 2020 ón gCoimisiún maidir leis an smacht reachta go bhfuil sáruithe á 
ndéanamh i roinnt Ballstát a d’fhéadfadh a bheith ábhartha maidir leis an Rialachán a 
chur i ngníomh;

12. á thabhairt le fios nach bhfágann na dóigheanna a n-iompaíonn eintitis na mBallstát is 
ábhartha do chur i bhfeidhm an chórais coinníollachta a leagtar síos in Airteagal 4 den 
Rialachán go n-eisiatar ábharthacht fhéideartha cásanna eile ná iompar na n-údarás atá 
ábhartha maidir le bainistiú fónta airgeadais bhuiséad an Aontais nó maidir le leasanna 
airgeadais an Aontais a chosaint;

13. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an comhar idir institiúidí AE, na Ballstáit, an Oifig 
Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh 
(OIPE); á mheabhrú go bhféadfadh comhar neamhéifeachtach nó míthráthúil le OIPE 
agus le OLAF forais a sholáthar le haghaidh gníomhaíochta faoin Rialachán; á chur i 
bhfáth, i gcás OIPE, nach amháin go bhfuil sé i gceist le comhar éifeachtúil agus tráthúil 
go bhfuil an oibleagáid ar na húdaráis náisiúnta cúnamh agus tacaíocht a thabhairt go 
gníomhach d’imscrúduithe agus ionchúisimh choiriúla OIPE, ach freisin go bhfuil 
oibleagáid ar an rialtas náisiúnta a áirithiú go ndéantar a Ionchúisitheoirí Eorpacha agus 
Tarmligthe a cheapadh ar bhealach tráthúil agus neamhchlaonta; á chur in iúl go bhfuil 
sí den tuairim freisin go bhféadfadh sé gurbh ionann easpa oibre leantaí maidir le moltaí 
OLAF agus easnamh de bhun an Rialacháin;
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14. á mheabhrú, chun sáruithe ar phrionsabail an smachta reachta a shainaithint, gur gá go 
ndéanfadh an Coimisiún measúnú oibiachtúil, neamhchlaonta, cothrom agus críochnúil, 
ar mheasúnú é ar cheart an fhaisnéis ábhartha ó fhoinsí atá ar fáil agus ó institiúidí 
aitheanta a chur san áireamh leis, lena n-áirítear breithiúnais ó Chúirt Bhreithiúnais an 
Aontais Eorpaigh agus ó chúirteanna ábhartha náisiúnta agus idirnáisiúnta amhail an 
Chúirt Eorpach um Chearta an Duine, tuarascálacha ón gCúirt Iniúchóirí, tuarascáil 
bhliantúil an Choimisiúin ar an smacht reachta agus Scórchlár Ceartais AE, 
tuarascálacha OLAF agus OIPE, de réir mar is ábhartha, agus conclúidí agus moltaí ó 
eagraíochtaí agus gréasáin idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear comhlachtaí de chuid 
Chomhairle na hEorpa amhail Grúpa Stát i gcoinne na hÉillitheachta (GSE) Chomhairle 
na hEorpa agus Coimisiún na Veinéise, go háirithe a sheicliosta maidir leis an smacht 
reachta, agus gréasáin Eorpacha na gcúirteanna uachtaracha agus comhairlí na 
mbreithiúna; á iarraidh ar an gCoimisiún faisnéis a chur ar fáil maidir leis an gcaoi a 
ndéanfaidh sé an fhaisnéis sin a bhailiú, a anailísiú agus a mheas, agus cásanna á dtógáil 
aige;

15. á mheas, go háirithe, maidir leis an tuarascáil bhliantúil ón gCoimisiún maidir leis an 
smacht reachta, mar mheasúnú oibiachtúil, neamhchlaonta, cothrom agus cáilíochtúil ar 
sháruithe ar phrionsabail an smachta reachta, gur foinse ríthábhachtach faisnéise í le 
haghaidh mheasúnú an Choimisiúin faoin Rialachán; á iarraidh ar an gCoimisiún roinn 
a áireamh ina thuarascáil bhliantúil ar an smacht reachta, tiomnaithe do chásanna ina 
bhféadfadh sáruithe ar an smacht reachta i mBallstát difear a dhéanamh do bhainistiú 
fónta airgeadais bhuiséad an Aontais nó do chosaint leasanna airgeadais an Aontais, nó 
lena mbainfeadh riosca tromchúiseach go ndéanfaidís difear dó ar bhealach sách díreach 
agus soiléiriú a dhéanamh ar na treoirlínte maidir leis an gcaoi a n-úsáidfear an 
tuarascáil bhliantúil go córasach le haghaidh mheasúnú an Choimisiúin faoin Rialachán;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún córas soiléir, beacht, soláimhsithe a leagan amach chun 
gearáin a thíolacadh agus spriocdhátaí a leagan síos le haghaidh fhreagairtí an 
Choimisiúin ar ghearáin; á thabhairt chun suntais go bhfuil an tsochaí shibhialta, lena n-
áirítear iriseoireacht agus na meáin imscrúdaitheacha bunaithe ar fhíricí, ar thús 
cadhnaíochta ó thaobh sáruithe féideartha ar an smacht reachta a shainaithint ar an 
leibhéal áitiúil agus náisiúnta, agus gur cheart, dá bhrí sin, iad a dhéanamh 
rannpháirteach ina dtuairisciú; á mheabhrú gur gá an Rialachán a chur i bhfeidhm ar 
bhealach lena n-áiritheofar cosaint do dhaoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an 
Aontais, i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar amach i dTreoir (AE) 2019/19377;

17. á mheabhrú go ndéantar bearta faoin Rialachán i gcás ina ndéanann sáruithe ar 
phrionsabail an smachta reachta i mBallstát difear ar bhealach atá sách díreach do 
bhainistíocht fhónta airgeadais bhuiséad an Aontais nó do chosaint leasanna airgeadais 
an Aontais, nó i gcás ina bhfuil baol mór ann go ndéanfaidís amhlaidh; á chur i bhfios 
go láidir go dtugtar cur chuig rioscabhunaithe ón gCoimisiún le fios leis sin atá 
cuimsitheach agus réamhghníomhach i dtaca le caiteachas an Aontais a choimirciú fiú 
sula ndéanfar íocaíochtaí iarbhír;

18. á mheabhrú go gcumhdaítear le raon feidhme an Rialacháin gníomhaíochtaí na n-
eintiteas rialtais uile, lena n-áirítear eagraíochtaí de chuid na mBallstát atá bunaithe mar 

7 IO L 305, 26.11.2019, lch. 17.



RR\1235658GA.docx 9/23 PE693.668v02-00

GA

chomhlacht dlí phoiblí nó mar chomhlacht faoi rialú an dlí phríobháidigh ar cuireadh 
misean seirbhíse poiblí air, mar a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais; á chur i bhfios 
nach féidir le haon athruithe ar chineál rialachais eintitis ar cuireadh misean seirbhíse 
poiblí air i mBallstát an t-eintiteas sin a dhíolmhú ón oibleagáid an Rialachán a 
chomhlíonadh;

Cosaint Bhuiséad an Aontais

19. ag cur béim ar an nasc soiléir idir an urraim don smacht reachta agus cur chun feidhme 
éifeachtúil bhuiséad an Aontais i gcomhréir le prionsabail na bainistíochta fónta 
airgeadais: barainneacht, éifeachtúlacht agus éifeachtacht, mar a leagtar síos sa 
Rialachán Airgeadais; á mheabhrú, i gcomhréir le hAirteagal 5 den Rialachán, go 
‘bhfíoróidh an Coimisiún ar comhlíonadh an dlí is infheidhme agus, i gcás inar gá, go 
ndéanfaidh sé na bearta iomchuí uile chun buiséad an Aontais a chosaint’;

20. á mheabhrú go soláthraítear sainmhíniú soiléir ar an smacht reachta leis an Rialachán, ar 
gá é a thuiscint ag féachaint do luachanna agus do phrionsabail eile an Aontais, lena n-
áirítear cearta bunúsacha agus neamh-idirdhealú; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim 
go bhfuil tionchar ag sáruithe leanúnacha ar an daonlathas agus ar chearta bunúsacha, 
lena n-áirítear idirdhealú atá urraithe ag an stát in aghaidh mionlach agus ionsaithe ar 
shaoirse comhlachais agus ar shaoirse comhthionóil, ar na tionscadail a chinneann na 
Ballstáit cistí de chuid an Aontais a leithdháileadh orthu, agus go bhféadfaidh siad, dá 
bhrí sin, éifeacht dhíreach leordhóthanach a bheith acu ar chosaint leasanna airgeadais 
an Aontais; á iarraidh ar an gCoimisiún é sin a chur san áireamh ina threoirlínte;

21. á mheabhrú gur gá bearta faoin Rialachán go háirithe, ach ní hamháin, i gcásanna nuair 
nach mbeifí in ann buiséad an Aontais a chosaint ar bhealach níos éifeachtaí le nósanna 
imeachta eile a leagtar amach sa Rialachán Airgeadais, i Rialachán na bhForálacha 
Coiteanna agus i reachtaíocht earnáilsonrach eile; á chur i bhfáth nach gciallaíonn sé sin 
go mbreathnófaí ar an Rialachán mar ‘rogha dheireanach’ ach, ina ionad sin, gur féidir 
leis an gCoimisiún raon leathan nósanna imeachta a úsáid chun leasanna airgeadais an 
Aontais, lena n-áirítear an Rialachán, a chosaint, ar nósanna imeachta iad a roghnófar de 
réir an cháis agus a úsáidfear go comhuaineach más gá, ag brath ar a n-éifeachtúlacht 
agus a n-éifeachtacht; á iarraidh ar an gCoimisiún sainiú a dhéanamh ar an modus 
operandi agus na caighdeáin nós imeachta agus theicniúla a úsáidfidh sé chun na 
hionstraimí le cur i bhfeidhm a roghnú;

22. á chur i bhfios go gcumhdaítear gach ciste de chuid an Aontais leis an Rialachán agus 
go bhfuil feidhm aige maidir le sáruithe ‘sistéamacha’ mar aon le cásanna ina bhfuil 
riosca tromchúiseach ann do bhainistíocht fhónta airgeadais bhuiséad an Aontais nó do 
chosaint leasanna airgeadais an Aontais, a bhféadfadh sé a bheith deacair aghaidh a 
thabhairt orthu le nósanna imeachta eile de chuid an Aontais nach bhfuil feidhm acu ach 
amháin maidir le cláir chaiteachais shonracha agus a bhaineann le héifeachtaí ar an 
mbuiséad atá tar éis tarlú cheana; á chur i bhfios go láidir gurb é an Rialachán an t-aon 
reachtaíocht de chuid an Aontais a nascann urraim don smacht reachta le buiséad an 
Aontais; á mheas, dá bhrí sin, gur cheart a fhorálacha uathúla a chur i bhfeidhm go 
hiomlán chun cosaint chomhlántach a áirithiú don smacht reachta mar aon le hairgeadas 
AE;
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23. á chur i bhfios go láidir go bhfuil tionchar sách díreach ar bhainistiú cuí, ar chaiteachas 
agus ar fhaireachán ar chistí an Aontais ag sáruithe ‘sistéamacha’, mar shampla iad siúd 
a dhéanann difear d’fheidhmiú an chórais cheartais, neamhspleáchas na mbreithiúna 
agus an chórais bhreithiúnais nó neodracht na n-údarás poiblí, nó d’fheidhmiú cuí na n-
eintiteas a bhfuil sainordú acu éilliú, calaois, imghabháil cánach agus coinbhleachtaí 
leasa a chosc agus a chomhrac, nó a sháraíonn prionsabal an neamh-chúlchéimnithe8; á 
iarraidh ar an gCoimisiún soiléiriú a dhéanamh ar na critéir chun bearta a chinneadh i 
gcás sáruithe sistéamacha;

Glacadh beart

24. á mheabhrú go leagtar amach na céimeanna uile agus amlíne bheacht in Airteagail 6 
agus 7 den Rialachán chun na bearta faoin Rialachán a ghlacadh agus a bhaint; á chur i 
bhfios go láidir go n-urramaíonn an nós imeachta lena nglacfar agus lena mbainfear 
bearta prionsabail na hoibiachtúlachta, an neamh-idirdhealaithe agus na córa 
comhionainne i leith na mBallstát, agus go mbeidh sé le seoladh de réir cur chuige 
neamhpháirtíneach agus fianaisebhunaithe;

25. ag tabhairt dá haire go bhforáiltear le hAirteagal 6(4) den Rialachán go bhféadfaidh an 
Coimisiún níos mó faisnéise a iarraidh dá mheasúnú sula seolfar an fógra i scríbhinn 
agus ina dhiaidh sin araon; á chur i bhfáth gur cheart gur iarrataí eisceachtúla aonuaire 
iad iarrataí den sórt sin sula seolfar an fógra i scríbhinn, ionas nach ndéanfar dochar don 
amlíne bheacht le haghaidh ghlacadh na mbeart dá bhforáiltear sa Rialachán;

26. á mheabhrú go gceanglaítear ar an gComhairle gníomhú maidir le haon togra ón 
gCoimisiún i dtaca le bearta iomchuí a ghlacadh faoin Rialachán laistigh de thréimhse 
aon mhí amháin, ar féidir síneadh dhá mhí bhreise ar a mhéad a chur léi in imthosca 
eisceachtúla; á mheas gur cheart don Choimisiún a áirithiú go n-urramófar na 
teorainneacha ama sin go hiomlán chun go ndéanfar cinneadh tráthúil; á iarraidh ar an 
gCoimisiún faisnéis a chur ar fáil maidir leis an gcaoi a n-áiritheoidh sé cur chuige 
comhchuibhithe agus cur i bhfeidhm comhsheasmhach na coinníollachta buiséid ar fud 
a Ard-Stiúrthóireachtaí uile;

27. á chreidiúint go bhfuil trédhearcacht ríthábhachtach chun muinín na mBallstát agus na 
saoránach sa sásra coinníollachta a chothú; á thabhairt chun suntais gur gá caitheamh 
leis na Ballstáit go neamhchlaonta, go cothrom agus go hoibiachtúil le haghaidh 
measúnú ar sháruithe aonair agus sistéamacha ar phrionsabail an smachta reachta, lena 
n-áirítear imscrúduithe neamhpháirtíneacha agus fianaisebhunaithe; á chur i bhfios gur 
cheart gach céim den nós imeachta a leagtar amach sa Rialachán a dhéanamh ar 
bhealach atá go hiomlán trédhearcach; á iarraidh ar an gCoimisiún na rialacha agus 
prionsabail trédhearcachta a chuirfidh sé i bhfeidhm nuair a thionscnóidh sé an sásra 
coinníollachta a tharraingt suas;

28. á mheabhrú gur cheart go mbeadh bearta a dhéanfar faoin Rialachán comhréireach, i 
bhfianaise an tionchair iarbhír nó fhéideartha ar bhainistíocht fhónta airgeadais bhuiséad 
an Aontais nó ar leasanna airgeadais an Aontais, agus nádúr, fad, tromchúis agus 
fairsinge na sáruithe ar phrionsabail an smachta reachta á gcur san áireamh; á mheas go 

8 Breithiúnas na Cúirte Breithiúnais an 20 Aibreán 2021, Repubblika v Il-Prim Ministru, C-896/19, 
ECLI:EU:C:2021:311, míreanna 59 go 64.
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mbeidh tromchúis an tionchair sin, go ginearálta, ina léiriú ar thromchúis na sáruithe;

Cosaint d’fhaighteoirí agus tairbhithe deiridh

29. á mheabhrú go bhfuil sé bunriachtanach faoin Rialachán cosaint cheart a thabhairt do 
leas dlisteanach na bhfaighteoirí agus na dtairbhithe deiridh;

30. á mheabhrú, mura sonraítear a mhalairt sa chinneadh lena nglactar na bearta, nach 
ndéantar difear d’oibleagáidí na mBallstát i leith faighteoirí nó tairbhithe deiridh 
dlisteanacha, lena n-áirítear an oibleagáid íocaíochtaí a dhéanamh, le forchur beart 
iomchuí faoin Rialachán;

31. ag cur béim ar an bhfíoras, i gcásanna amhail an t-éilliú tromchúiseach, an finíochas, an 
chalaois shistéamach, naisc neamhdhlisteanacha le páirtithe polaitiúla agus 
coinbhleachtaí leasa, agus go háirithe maidir le cásanna a bhraitear leis an gCóras 
Luathbhraite agus Eisiaimh (EDES) a leagtar síos sa Rialachán Airgeadais nó atá faoi 
imscrúdú ag OLAF nó OIPE, gur cheart don Choimisiún a mheas go cúramach, ar 
bhonn cás ar chás, cé acu ar cheart leanúint le híocaíochtaí le faighteoirí agus tairbhithe 
deiridh nó nár cheart;

32. á iarraidh ar an gCoimisiún Airteagal 5(4) den Rialachán a chur chun feidhme agus 
suíomh gréasáin nó tairseach idirlín a chur ar bun go pras le faisnéis agus treoir ar 
mhaithe le faighteoirí nó tairbhithe deiridh agus le huirlisí leordhóthanacha dóibh chun 
an Coimisiún a chur ar an eolas faoi aon sárú ar an oibleagáid dhlíthiúil leanúint 
d’íocaíochtaí a dhéanamh tar éis bearta a ghlacadh de bhun an Rialacháin seo, amhail 
foirm ghearáin shimplí, éasca le húsáid agus struchtúrtha; á iarraidh ar an gCoimisiún a 
mhíniú conas a chuirfidh sé chun feidhme sásra comhlíontach agus éifeachtach 
d’iarratasóirí, d’fhaighteoirí agus do thairbhithe;

33. á chur i bhfáth nach féidir, i mbainistíocht chomhroinnte, a mheas go ndéanann bearta 
faoin Rialachán difear d’infhaighteacht cistiúcháin le haghaidh íocaíochtaí éilimh 
dhlisteanacha le tairbhithe; á mheabhrú freisin nach mór do na Ballstáit a mbaineann na 
bearta sin leo tuairisciú rialta a dhéanamh chuig an gCoimisiún maidir lena n-
oibleagáidí i leith faighteoirí nó tairbhithe deiridh a bheith á gcomhlíonadh acu;

34. á iarraidh ar an gCoimisiún anailís a dhéanamh ar an bhfaisnéis uile atá ar fáil dó, lena 
n-áirítear trí uirlisí rianaithe dhigitigh, agus a dhícheall a dhéanamh chun a áirithiú go n-
íocfar go hiarbhír aon suim atá dlite go dlisteanach ó eintitis rialtais nó ó Bhallstáit le 
faighteoirí nó tairbhithe deiridh, a bhféadfadh ceartuithe airgeadais a bheith i gceist leis 
trí thacaíocht an Aontais do chláir a laghdú i gcomhréir leis na rialacha earnáilsonracha 
agus airgeadais is infheidhme;

35. á iarraidh go gcuirfeadh an Coimisiún moltaí na Parlaiminte san áireamh sa leagan 
deireanach de na treoirlínte;

°

° °

36. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
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an gCoimisiún.
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29.6.2021

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM SHAOIRSÍ SIBHIALTA, UM CHEARTAS AGUS UM 
GHNÓTHAÍ BAILE

chuig an gCoiste um Buiséid agus chuig an gCoiste um Rialú Buiséadach

ar chruthú treoirlínte do chur i bhfeidhm an chórais ghinearálta coinníollachta chun buiséad 
an Aontais a chosaint
(2021/2071(INI))

Rapóirtéir don tuairim (*): Terry Reintke
(*) Coistí comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an gCoiste 
um Buiséid agus ar an gCoiste um Rialú Buiséadach, mar na coistí atá freagrach, na moltaí 
seo a leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur in iúl gur oth léi na conclúidí ó Chomhairle Eorpach an 10 agus an 11 Nollaig 
2020 ar an Rialachán maidir le Coinníollacht an Smachta Reachta agus á mheas gur 
sárú iad ar Airteagail 15 agus 17 CAE agus Airteagal 288 CFAE a mhéid a dtugtar 
éiginnteacht dhlíthiúil gan gá isteach leo; á chur in iúl gur oth léi gur gheall an 
Coimisiún gan aon bhearta a mholadh faoin rialachán go dtí go mbeidh treoirlínte 
forbartha aige, ar treoirlínte iad a bhfuil a dtabhairt chun críche faoi réir bhreithiúnas na 
Cúirte Breithiúnais sa chaingean le haghaidh neamhniú a thug an Ungáir agus an 
Pholainn os a comhair; á mheabhrú nach mbeidh éifeacht fionraíochta ag caingne a 
thugtar os comhair na Cúirte Breithiúnais i gcomhréir leis na Conarthaí;

2. á chur i bhfáth gur gá bearta faoin Rialachán go háirithe i gcásanna nach gceadófaí, le 
nósanna imeachta eile a leagtar amach i reachtaíocht an Aontais, buiséad an Aontais a 
chosaint ar bhealach níos éifeachtúla; á mheabhrú go bhfuil sáruithe tromchúiseacha, 
buana agus córasacha ar na luachanna a liostaítear in Airteagal 2 CAE ag tarlú i 
mBallstáit áirithe agus nach bhfuil freagairt leordhóthanach orthu agus go bhfuil siad ag 
baint an bonn ó leasanna airgeadais AE; á mheabhrú gur cheart don Choimisiún leas 
iomlán a bhaint freisin as ionstraimí uile bhosca uirlisí an Smachta Reachta, lena n-
áirítear nósanna imeachta um shárú i gcomhréir le hAirteagal 258 CFAE agus nósanna 
imeachta i gcomhréir le hAirteagal 7 CAE;

3. á athdhearbhú, leis an Rialachán maidir le Coinníollacht an Smachta Reachta, arna 
ghlacadh ag na comhreachtóirí, nach bhforáiltear d’fhorbairt aon treoirlínte agus, dá 
bhrí sin, nach féidir dá éifeacht dhlíthiúil, amhail ón 1 Eanáir 2021, a bheith faoi réir 
glacadh treoracha den sórt sin; á chur in iúl gur oth léi an mhoill tar éis fhorbairt na 
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dtreoirlínte ag an gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin; 

4. á thabhairt dá haire, tar éis don Choimisiún a chinneadh na treoirlínte a ullmhú, gur iarr 
an Pharlaimint ar an gCoimisiún, i rún uaithi an 25 Márta 2021 maidir le cur i bhfeidhm 
Rialachán (AE, Euratom) 2020/2092, sásra coinníollachta an smachta reachta, na 
treoirlínte a thíolacadh faoin 1 Meitheamh ar a dhéanaí; á chur in iúl gur oth léi go 
bhfuil na dréacht-treoirlínte maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin curtha ar aghaidh ag 
an gCoimisiún le moill 2 sheachtain; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach 
ndéanann na dréacht-treoirlínte sa chaoi ina bhfuil siad faoi láthair ach forálacha an 
rialacháin a athrá, nach bhfuil aon bhreisluach ag baint leo, nó gur beag breisluach a 
bhaineann leo, agus nach bhfuil aon fhaisnéis bhreise iontu, lena bhféadfaí rannchuidiú 
le cur i bhfeidhm cuí an Rialacháin; á chur in iúl go mbaineann sí de thátal as sin gur 
cuid iad treoirlínte an Choimisiúin dá mhoilleadóireacht i dtaca le cur i bhfeidhm an 
Rialacháin; á mheas, ar scáth go seachnófaí neamhniú féideartha na mbeart arna 
nglacadh de bhun an Rialacháin ag an gCúirt Bhreithiúnais, nach bhfuil an Coimisiún 
ag tabhairt aghaidh ar chearta daonlathacha bunúsacha agus sáruithe ar chearta an duine 
agus sleamhnú siar sna Ballstáit ná ag comhlíonadh na n-ionchas i ndáil le hoibríochtú 
na hionstraime seo; á chreidiúint gur cheart don Choimisiún tuairisciú a dhéanamh 
chuig na coistí inniúla parlaiminte uile atá gníomhach i réimse an smachta reachta ar 
bhonn ráithiúil maidir le cásanna nua agus leanúnacha a bhfuil imscrúdú á dhéanamh 
orthu;

5. á chur in iúl gur saoth léi an t-am a chuir an Coimisiún amú ó theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin; ag tathant ar an gCoimisiún gníomhú go pras gan aon mhoill bhreise i dtaca 
le cur i bhfeidhm an Rialacháin agus imscrúdú tapa agus críochnúil a dhéanamh ar aon 
sárú ionchasach aonair nó córasach ar phrionsabail an smachta reachta sna Ballstáit a 
dhéanann difear do bhainistíocht fhónta airgeadais bhuiséad an Aontais nó do chosaint 
leasanna airgeadais an Aontais ar bhealach atá díreach go leor nó ar aon sárú a bhfuil 
baol mór ann go ndéanfadh sé amhlaidh; á athdhearbhú go bhfuil gá le himscrúdú 
láithreach faoin Rialachán cheana féin mar gheall ar an staid i roinnt Ballstát mar aon le 
tionscnamh an nós imeachta i gcomhréir le hAirteagal 6(1) den Rialachán; 

6. á chur in iúl gur geal léi an iarraidh ar an gCoimisiún gníomhú, a sheol a hUachtarán an 
23 Meitheamh 2021; á chur in iúl go bhfuil sí go láidir den tuairim gur gá don 
Pharlaimint leanúint ar aghaidh lena hullmhúcháin riachtanacha faoi Airteagal 265 
CFAE i gcoinne an Choimisiúin; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur comhartha 
láidir polaitiúil í neamhghníomhaíocht nó gníomhaíocht mhall ar pháirt an Choimisiúin 
chuig na hInstitiúidí Eorpacha agus chuig na Ballstáit, ach freisin chuig na saoránaigh 
Eorpacha; 

7. á mheabhrú nach féidir le treoirlínte rialachán a athrú, a leathnú nó a chúngú agus gur 
gá go n-urramófaí meon na gcomhreachtóirí leo; á chur i bhfáth nach ndearna na 
reachtóirí foráil do ghlacadh treoirlínte, gníomhartha cur chun feidhme nó gníomhartha 
feidhmiúcháin ag an gCoimisiún chun coinníollacha chur chun feidhme an Rialacháin a 
shoiléiriú; á chur i bhfios go láidir gurb é atá i gceist le cuspóir na dtreoirlínte forléargas 
a thabhairt ar an nós imeachta, na sainmhínithe agus modheolaíocht an chur chun 
feidhme nithiúil ag an gCoimisiún; á iarraidh ar an gCoimisiún sainmhínithe diana nó 
uileghabhálacha ar na coincheapa a sheachaint, ós rud é go mbeadh sé sin ag teacht 
salach ar an Rialachán; á mheas gur próiseas dinimiciúil é léirmhíniú coincheapa teibí 
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nach féidir a shainiú in aon doiciméad amháin; á chreidiúint nach mór go dtabharfar 
urraim iomlán, leis na treoirlínte, do léirmhíniú coincheapa ábhartha ag Cúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus ag Coimisiún na Veinéise; ag tarraingt aird ar 
an oibleagáid infhaighteacht chistiú AE d’fhaighteoirí deiridh a áirithiú, i gcomhréir leis 
an Rialachán; á iarraidh ar an gCoimisiún a dhearbhú go dtagann sáruithe ar an smacht 
reachta i mBallstát a tharlaíonn mar thoradh ar chinntí nó imeachtaí a tharla roimh an 1 
Eanáir 2021 faoi raon feidhme an Rialacháin fad is atá a n-éifeacht fós ag dul ar 
aghaidh;

8. á mheabhrú go ndéanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an Rialachán, faisnéis 
ábhartha a chur san áireamh agus é ag déanamh measúnú ar sháruithe féideartha ar an 
smacht reachta ag Ballstát, ar faisnéis í a thagann ó fhoinsí atá ar fáil agus ó institiúidí 
aitheanta, lena n-áirítear breithiúnais Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, 
tuarascálacha na Cúirte Iniúchóirí, Tuarascáil Bhliantúil an Choimisiúin ar an Smacht 
Reachta agus Scórchlár Ceartais AE, tuarascálacha na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise 
(OLAF) agus Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) de réir mar is ábhartha, 
agus conclúidí agus moltaí eagraíochtaí agus líonraí ábhartha idirnáisiúnta, lena n-
áirítear Grúpa Stát i gcoinne na hÉillitheachta (GRECO) Chomhairle na hEorpa agus 
Coimisiún na Veinéise, go háirithe an seicliosta smachta reachta atá aige, agus na 
líonraí Eorpacha de chúirteanna uachtaracha agus de chomhairlí na mbreithiúna;

9. á mheas gurb é is aidhm do thuarascáil bhliantúil an Choimisiúin ar an Smacht Reachta 
ná measúnú oibiachtúil, neamhchlaonta, cothrom agus cáilíochtúil ar phrionsabail an 
smachta reachta a áirithiú agus gur foinse chomhlántach thábhachtach í chun críocha an 
Rialacháin; á chreidiúint, i gcás ina leagann conclúidí na dtuarascálacha bliantúla béim 
ar sháruithe aonair nó sistéamacha ar an smacht reachta lena ndéantar difear do 
bhainistiú fónta airgeadais bhuiséad an Aontais nó do chosaint leasanna airgeadais an 
Aontais ar bhealach sách díreach, nó lena bhfuil baol ann go ndéanfaí difear dóibh, gur 
cheart iad a nascadh go díreach le tionscnamh an tSásra Coinníollachta; á iarraidh ar an 
gCoimisiún roinn thiomanta le hanailís ar chásanna den chineál sin a chur san áireamh 
ina Thuarascáil Bhliantúil ar an Smacht Reachta; á iarraidh ar an gCoimisiún soiléiriú a 
thabhairt ar mhodheolaíocht lena gcruthófaí nasc soiléir agus díreach, i gcás inarb 
ábhartha, idir na tuarascálacha bliantúla agus an Sásra Coinníollachta;

10. á thabhairt chun suntais go bhfuil an tsochaí shibhialta neamhspleách, lena n-áirítear 
ENRanna, agus saoránaigh, ar thús cadhnaíochta ó thaobh sáruithe féideartha ar an 
smacht reachta a shainaithint ar an leibhéal áitiúil agus náisiúnta, agus gur cheart, dá 
bhrí sin, iad a dhéanamh rannpháirteach ina dtuairisciú; á iarraidh ar an gCoimisiún 
ionad ilfhreastail éifeachtúil, soláimhsithe don úsáideoir agus inrochtana go héasca a 
bhunú sna treoirlínte trína ndéanfaidh saoránaigh agus an tsochaí shibhialta tuairisciú ar 
chásanna calaoise agus éillithe araon a bhaineann le Cistí AE, mar aon le sáruithe aonair 
agus sistéamacha ina mBallstát, lena ráthófar rúndacht, agus as a n-eascróidh, i gcás ina 
measann na seirbhísí atá aige go bhfuil siad ábhartha, imscrúduithe breise a dhéanfaidh 
OLAF, OIPE nó an Coimisiún, agus a bheidh i gcomhréir leis an Treoir maidir le 
Sceithirí;

11. á mheabhrú go soláthraítear sainmhíniú ar an smacht reachta leis an Rialachán, lena 
dtugtar le fios go soiléir gur gá é a thuiscint i ndáil leis na luachanna agus na prionsabail 
eile a chumhdaítear in Airteagal 2 CAE, lena n-áirítear cearta bunúsacha, amhail 
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neamh-idirdhealú; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil tionchar díreach ag 
idirdhealú atá urraithe ag an stát i gcoinne mionlach ar na tionscadail a gcinneann na 
Ballstáit airgead AE a chaitheamh orthu nó gan é a chaitheamh orthu, agus dá bhrí sin 
go mbíonn tionchar díreach aige ar leasanna airgeadais an Aontais;

12. á chreidiúint go bhfuil trédhearcacht ríthábhachtach chun muinín na mBallstát agus na 
saoránach sa Sásra Coinníollachta a chothú; á thabhairt chun suntais gur gá caitheamh 
leis na Ballstáit go neamhchlaonta, go cothrom agus go hoibiachtúil le haghaidh 
measúnú ar sháruithe aonair nó sistéamacha ar an smacht reachta, lena n-áirítear 
imscrúduithe neamhpháirtíneacha agus fianaisebhunaithe; á chur i bhfios gur cheart 
gach céim de nós imeachta an Rialacháin a dhéanamh ar bhealach atá go hiomlán 
trédhearcach; á iarraidh, dá bhrí sin, ar an gCoimisiún na rialacha agus prionsabail 
trédhearcachta a chuirfidh sé i bhfeidhm nuair a thionscnóidh sé an Sásra Coinníollachta 
a chur ar bun; 

13. á iarraidh ar an gCoimisiún moltaí na Parlaiminte a chur san áireamh sa leagan 
deireanach de na treoirlínte.
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An Coiste um Buiséid
AN BHRUISÉIL

B. Uas. Monika Hohlmeier
An Cathaoirleach
An Coiste um Rialú Buiséadach
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar chruthú treoirlínte do chur i bhfeidhm an chórais ghinearálta 
coinníollachta chun buiséad an Aontais a chosaint (2021/2071(INI))

A Chathaoirleacha, a chairde,

Faoin nós imeachta dá dtagraítear thuas, tá an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla ag cur 
tuairim faoi bhráid do choistí. Sa chruinniú a bhí aige an 15 Meitheamh 2021, chinn an coiste 
an tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach. 

Rinne an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla breithniú ar an ábhar ag an gcruinniú a bhí aige 
an 22 Meitheamh 2021. Ag an gcruinniú sin1, chinn sé a iarraidh ar an gCoiste um Buiséid 
agus ar an gCoiste um Rialú Buiséadach (CJ13), mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a 
leanas a ionchorprú ina dtairiscint i gcomhair rúin:

Is mise, le meas,

Antonio Tajani

1 Ghlac na daoine seo a leanas páirt sa vótáil chríochnaitheach:  Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro 
Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Seán Kelly (for Antonio Tajani), Paulo Rangel, Antonio Maria 
Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Sven Simon, Mihai 
Tudose, Guy Verhofstadt, Rainer Wieland.
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MOLTAÍ

1. á chur in iúl gur geal léi gur tháinig an Rialachán maidir le buiséad an Aontais a chosaint 
i gcás easnaimh ghinearálaithe i ndáil leis an smacht reachta sna Ballstáit (‘an Rialachán’) 
i bhfeidhm an 1 Eanáir 2021, agus á mheabhrú go bhfuil sé ina cheangal go huile agus go 
hiomlán maidir leis na leithreasuithe faoi chomhair gealltanas uile agus na leithreasuithe 
faoi chomhair íocaíochta uile sna Ballstáit ar fad agus ar institiúidí AE, lena n-áirítear 
Next Generation EU; á mheas, dá bhrí sin, go bhfuil na Treoirlínte maidir le cur i 
bhfeidhm an chórais ghinearálta coinníollachta chun buiséad an Aontais a chosaint 
iomarcach agus, thairis sin, go bhfuil an baol ann go ndéanfaí raon feidhme an Rialacháin 
a chúngú leo;

2. á chur in iúl gurb oth léi nár bhain an Coimisiún úsáid as an uirlis sin go fóill, in ainneoin 
na sáruithe iomadúla ar an smacht reachta a sainaithníodh sa chéad Tuarascáil ón 
gCoimisiún maidir leis an Smacht Reachta, a foilsíodh in 2020, a bhfuil tionchar acu ar 
bhainistiú fónta airgeadais an bhuiséid; á mheabhrú go bhfuil ceangal ar an gCoimisiún, 
faoi na Conarthaí, a áirithiú go gcuirfear dlí AE i bhfeidhm go cuí; á iarraidh ar an 
gCoimisiún dá bhrí sin an Rialachán a fhorfheidhmiú go hiomlán agus go 
réamhghníomhach gan mhoill maidir le gach ciste agus clár de chuid AE;

3. á mheabhrú, i gcomhréir le hAirteagal 15(1) CAE, nach bhfeidhmeoidh an Chomhairle 
Eorpach feidhmeanna reachtacha; á mheas, dá bhrí sin, nach féidir a mheas gurb ionann 
aon dearbhú polaitiúil ón gComhairle Eorpach agus léirmhíniú ar reachtaíocht ós rud é 
gur inniúlacht de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh é léirmhíniú a 
dhéanamh ar reachtaíocht;

4. á mheabhrú gur uirlis ar leithligh í an tuarascáil bhliantúil ar an smacht reachta atá ina 
comhlánú ar an Rialachán maidir le Coinníollacht an Smachta Reachta, agus á iarraidh ar 
an gCoimisiún torthaí na tuarascála bliantúla a úsáid ina mheasúnú chun críocha an 
rialacháin;

5. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil ‘cearta agus luachanna Eorpacha lena n-áirítear an 
Smacht Reachta’ ar cheann de na hábhair a bheidh á bplé ag an gComhdháil ar Thodhchaí 
na hEorpa; á iarraidh ar an gComhdháil páirt a ghlacadh i bplé agus machnamh críochnúil 
ar éifeachtacht na n-uirlisí atá ag an Aontas cheana chun faireachán a dhéanamh ar 
sháruithe ar luachanna AE, iad a chosc agus dul i ngleic leo, agus moltaí nithiúla a 
thíolacadh chun bosca uirlisí an Aontais a neartú.
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