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AN COMHBHEARTAS TALMHAÍOCHTA
– IONSTRAIMÍ AGUS ATHCHÓIRITHE

Tá cúig phríomh-athchóiriú déanta ar an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT), arb
iad na cinn is deireanaí an t-athchóiriú in 2003 (athbhreithniú meántéarma), in 2009
(an ‘tAthbhreithniú’) agus in 2013 (don tréimhse airgeadais 2014-2020). Is in 2016
a rinneadh plé den chéad uair ar CBT i ndiaidh 2020 agus tíolacadh na tograí
reachtacha comhfhreagracha i mí an Mheithimh 2018.

BUNÚS DLÍ

Airteagal 38 go hAirteagal 44 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 go Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 (IO L 347,
20.12.2013).

CUSPÓIRÍ

Leis na hathchóirithe leanúnacha ar CBT rinneadh coigeartú ar an sásra a úsáidtear
chun cuspóirí sonraithe an Chonartha a bhaint amach ar bhealach níos fearr (3.2.1).
San athchóiriú is deireanaí, leagtar síos cuspóirí nua do CBT freisin (Airteagal 110(2)
de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013): cuspóirí eacnamaíocha (slándáil bia a áirithiú trí
tháirgeadh talmhaíochta inbhuanaithe, feabhas a chur ar an iomaíochas agus ar an
dáileadh luacha sa slabhra bia), cuspóirí comhshaoil (acmhainní nádúrtha a úsáid ar
bhealach inbhuanaithe agus an t-athrú aeráide a chomhrac) agus cuspóirí críochacha
(fuinniúlacht eacnamaíoch agus shóisialta na limistéar tuaithe a áirithiú).

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. Athchóiriú 1992: an cor cinniúnach
Ón lá a tugadh isteach é in 1962, tá CBT ag comhlíonadh a gcuspóirí trí sholáthairtí
slána bia a áirithiú. Ina dhiaidh sin, lena bheartas praghsanna tacaíochta a bhí an-ard i
gcomparáid le praghsanna an mhargaidh dhomhanda agus a ráthaíocht ceannacháin
neamhtheoranta, thosaigh CBT ag táirgeadh níos mó agus níos mó barrachas. Chun
an bhearna leathnaithe idir soláthar agus éileamh a laghdú agus chun caiteachas
talmhaíochta a rialú, thug an Chomhairle athrú radacach isteach ar CBT lenar cuireadh
córas tacaíochta cúití ioncaim in ionad chóras na cosanta trí phraghsanna.
Don chaillteanas ioncaim de dheasca laghdú suntasach ar phraghsanna ráthaithe le
haghaidh barra curaíochta, tugadh cúiteamh iomlán ina leith trí chúnamh díreach in
aghaidh an heicteáir. I réimse na táirgeachta beostoic, rinneadh an titim sa phraghas
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mairteola a chúiteamh trí íocaíocht chinn. Iontráladh an cúiteamh díreach sin agus na
híocaíochtaí cinn sin i ‘mbosca gorm’ na hEagraíochta Domhanda Trádála (3.2.7).
B. Clár Oibre 2000: céim nua chun athchóiriú 1992 a fhorbairt
Leagadh amach an cuspóir straitéiseach le haghaidh athchóiriú nua sa Chomhairle
Eorpach i Lucsamburg in 1997, tráth a dearbhaíodh gur ghá go mbeadh talmhaíocht
san Eoraip ilfheidhmiúil, inbhuanaithe, iomaíoch agus leithdháilte go forleathan ar fud
chríoch na hEorpa. Ba é toradh an chomhaontaithe ar thángthas air ag deireadh
na Comhairle Eorpaí i mBeirlín (an 24-25 Márta 1999) go ndíreofaí go príomha san
athchóiriú ar na pointí seo a leanas:
— ailíniú nua idir praghsanna AE agus praghsanna domhanda, a ndéanfaí

fritháireamh air i bpáirt trí chúnamh díreach a thabhairt do tháirgeoirí;

— tabhairt isteach tras-chomhlíonta comhshaoil ag na Ballstáit mar choinníoll chun
cúnamh a dheonú agus an rogha é sin a laghdú (modhnú) chun bearta forbartha
tuaithe a mhaoiniú;

— ar aon dul le conclúidí Chomhdháil Chorcaí 1996, atreisiú na mbeart struchtúrach
atá i bhfeidhm, mar chuid de bheartas nua forbartha tuaithe ar ar tugadh ‘an dara
colún de CBT’ ón tráth sin ar aghaidh (3.2.6);

— cobhsaíocht bhuiséadach a raibh dianchreat airgeadais mar bhonn aici don
tréimhse 2000-2006.

C. Athchóiriú mhí an Mheithimh 2003: i dtreo CBT bunaithe ar chabhair dhíchúpláilte
Tráth a ghlac na 15 Bhallstát na moltaí faoi Chlár Oibre 2000 ag Cruinniú Mullaigh
Bheirlín 1999, thug siad cuireadh don Choimisiún athbhreithniú meántéarma a
dhéanamh in 2002 chun tionchar an athchóirithe is déanaí ar CBT a mheasúnú. Is é
an t-athbhreithniú eatramhach sin an t-athchóiriú is uaillmhianaí dá ndearnadh ar CBT
go dtí seo, agus tá ceithre chuspóir uileghabhálacha leis: talmhaíocht na hEorpa a
nascadh tuilleadh leis na margaí domhanda, ullmhú faoi choinne mhéadú an Aontais
Eorpaigh, freastal níos fearr a dhéanamh ar éilimh na sochaí a mhéid a bhaineann
le caomhnú an chomhshaoil agus le cáilíocht táirgí (is cúis imní don phobal iad na
géarchéimeanna sláinte atá tar éis teacht i ndiaidh a chéile) agus CBT a chomhoiriúnú
níos mó d’éilimh tríú tíortha.
An 26 Meitheamh 2003, tháinig airí talmhaíochta AE ar chomhaontú i Lucsamburg lena
ndearnadh athchóiriú ó bhonn ar CBT agus lenar tugadh isteach sraith nua prionsabal
agus/nó sásraí:
— cabhair a dhíchúpláil ón méid a tháirgtear, chun feirmeacha a dhéanamh níos

dírithe ar an margadh agus chun saobhadh i dtáirgeacht agus trádáil talmhaíochta
a laghdú. Is ‘aoníocaíocht feirme’ anois í an chabhair dhíchúpláilte sin, atá bunaithe
ar chobhsaíocht ioncaim;

— tras-chomhlíonadh, lenar fágadh na haoníocaíochtaí coinníollach ar raon leathan
critéar maidir leis an gcomhshaol agus an tsláinte phoiblí, mar fhreagairt ar a raibh
saoránaigh AE ag súil leis;
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— comhoiriúnacht le rialachas na hEagraíochta Trádála Domhanda, sa mhéid gurb
é an cuspóir bunaidh le cabhair a dhíchúpláil ná a áirithiú go gcuirfí córas na
haoníocaíochta san áireamh sa ‘bhosca glas’ (3.2.7);

— athdháileadh poiblí na dteidlíochtaí íocaíochta a shanntar d’fheirmeacha ar bhoinn
stairiúla trí dhá shásra: modhnú, lenar féidir creidiúintí a aistriú idir dhá cholún
CBT chun treisiú leis an bhforbairt tuaithe, agus cur i bhfeidhm féideartha múnla
díchúplála réigiúnaigh chun go gceadófar comhchuibhiú íocaíochtaí in aghaidh an
heicteáir arna leithdháileadh de réir critéir réigiúnacha;

— smacht airgeadais, ar prionsabal é a cumhdaíodh ina dhiaidh sin sa pheirspictíocht
airgeadais i gcomhair 2007-2013 (IO C 139, 14.6.2006), ar dá bhun a rinneadh
buiséad an chéad cholúin a reo agus uasteorainneacha bliantúla éigeantacha a
fhorchur;

— ar deireadh, bunaíodh comheagrú na margaí talmhaíochta aonair (CEM) in 2007,
lena ndearnadh sásraí rialaithe an 21 CEM reatha a chódú (Rialachán (CE) Uimh.
1234/2007, IO L 299, 16.11.2007).

D. ‘An tAthbhreithniú’, 2009: comhdhlúthú chreat athbhreithnithe 2003
Faoin ‘Athbhreithniú’ a d’fhormheas an Chomhairle an 20 Samhain 2008, rinneadh
athbhreithniú ar liosta fada beart a cuireadh chun feidhme i ndiaidh athbhreithniú CBT
2003. Dearadh é chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:
— díchúpláil iomlán cabhrach a atreisiú tríd an gcuid eile de na híocaíochtaí a bhí

cúpláilte le táirgeadh a dhíothú de réir a chéile agus é sin a dhéanamh trína
mbogadh isteach sa scéim aoníocaíochta feirme;

— cistí an chéad cholúin a atreorú i bpáirt i dtreo na forbartha tuaithe tríd an ráta
modhnaithe le haghaidh cabhair dhíreach a ardú;

— solúbthacht a chur isteach sna rialacha maidir le hidirghabháil phoiblí agus
rialú soláthair chun nach gcuirfí isteach ar chumas na bhfeirmeoirí freagairt do
chomharthaí margaidh.

E. Athchóiriú 2013: cur chuige níos cuimsithí agus níos comhtháite
Ba é athchóiriú 2013 an chéim dheireanach i bpróiseas oiriúnaithe CBT (Rialachán (AE)
Uimh. 1303/2013 go Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, IO L 347, 20.12.2013), próiseas
nach bhfuil deireadh leis go fóill. Baineann cuspóirí ginearálta CBT don tréimhse
2014-2020 leis an méid seo a leanas:
— cabhair dhíchúpláilte a thiontú ina córas ilfheidhmiúil tacaíochta. An córas faoina

ndéantar cabhair talmhaíochta a dhíchúpláil agus faoina soláthraítear tacaíocht
chineálach ioncaim, ar cuireadh tús leis sa bhliain 2003, tiontóidh sé anois go
córas ina mbeidh ionstraimí cúpláilte arís le cuspóirí nó feidhmeanna sonracha,
agus ní bheidh ról a thuilleadh le tréimhsí tagartha stairiúla (‘spriocdhíriú’); in ionad
aoníocaíochtaí feirme, cuirfear córas íocaíochtaí ar bhonn céimneach ar bun agus
beidh seacht ngné ann: (1) ‘íocaíocht bhunúsach’; (2) íocaíocht ‘ghlasaithe’ le
haghaidh earraí poiblí comhshaoil (an ghné éiceolaíochta); (3) íocaíocht bhreise
le haghaidh feirmeoirí óga; (4) íocaíocht athdháilte trínar féidir tacaíocht bhreise
a thabhairt d’fheirmeoirí le haghaidh na chéad heicteár dá dtalamh feirme; (5)
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tacaíocht bhreise ioncaim i réimsí a bhfuil srianta nádúrtha ag baint leo; (6) cabhair
atá cúpláilte le táirgeacht; (7) córas simplithe d’fheirmeoirí beaga. Ní bheidh ach
feirmeoirí gníomhacha incháilithe do na híocaíochtaí bunúsacha nua in aghaidh
an heicteáir (3.2.5). De bhreis air sin, foráiltear freisin go ndéanfar coigeartú de
réir a chéile ar imchlúdaigh na n-íocaíochtaí díreacha atá ar fáil do gach Ballstát
go dtí go mbeidh siad ar fad ag íocaíocht íosta in euro in aghaidh an heicteáir faoin
mbliain 2019 (an próiseas ‘cóineasaithe sheachtraigh’, mar a thugtar air);

— dhá cholún CBT a chomhdhlúthú: an chéad cholún, lena maoinítear cabhair
dhíreach agus bearta margaidh go hiomlán tríd an gCiste Eorpach um Ráthaíocht
Talmhaíochta (CERT); agus an dara colún, faoina gcumhdaítear forbairt tuaithe
agus lena ngabhann socruithe cómhaoinithe. Tá deireadh curtha le modhnú
le haghaidh íocaíochtaí díreacha faoin dara colún agus laghdú éigeantach
sna híocaíochtaí bunúsacha atá níos mó ná EUR 150 000 (‘laghdú ar bhonn
céimneach’) curtha ina ionad. Tá feabhas curtha freisin ar an tsolúbthacht idir na
colúin: ó 2015 i leith, tá na Ballstáit in ann cistí a aistriú idir an dá cholún (suas le
15 % de na méideanna leithdháilte i dtosach ón gcéad cholún go dtí an dara colún,
agus suas le 25 %, i gcás roinnt Ballstát, de na méideanna leithdháilte i dtosach
ón dara colún go dtí an chéad cholún) (3.2.5);

— uirlisí CEM aonair a chomhdhlúthú, arb é atá iontu líontáin sábhála nach
mbaintear leas astu ach i gcás géarchéim phraghais nó míshocracht sa mhargadh.
Deimhníodh freisin gur díothaíodh gach beart rialála soláthair: chuaigh córas na
gcuótaí siúcra in éag i mí Mheán Fómhair 2017 agus in 2016 cuireadh córas
údaruithe in ionad an chórais maidir le cearta chun fíniúnacha a chur. Roimh an
scéim nua bainne gan chuótaí, atá i bhfeidhm ó 2015 i leith, glacadh mionphacáiste
‘bainne’ (Rialachán (AE) Uimh. 261/2012, IO L 94, 30.3.2012). Tionscnóidh CEM
aonair nua freisin cúlchiste géarchéime chun freagairt do shuaití sa mhargadh
(3.2.4);

— cur chuige níos comhtháite, níos spriocdhírithe agus níos críochaí i leith na
forbartha tuaithe. Tá sé beartaithe go mbeidh comhordú níos fearr ann idir bearta
tuaithe agus na cistí struchtúracha eile (3.1.1). Déanfar simpliú ar an raon leathan
ionstraimí reatha a chumhdaítear faoin dara colún de CBT chun go ndíreofar
ar thacaíocht le haghaidh iomaíochais, nuálaíochta, talmhaíocht eolasbhunaithe,
bunú feirmeoirí óga, bainistíocht inbhuanaithe acmhainní nádúrtha agus forbairt
chothrom réigiúnach (3.2.6).

Tá roinnt beart seolta, sna sála ar chinntí a glacadh in 2013, chun na creataí rialála
a choigeartú chun forbairtí institiúideacha, eacnamaíocha agus buiséadacha a léiriú.
Tugadh isteach an dara pacáiste bainne in 2016 agus é mar chuspóir leis an soláthar
a laghdú agus cabhrú le feirmeoirí beostoic na hEorpa déileáil leis an gcliseadh
praghsanna a d’eascair as díothú na gcuótaí in 2015 (IO L 242, 9.9.2016). Ag an
am céanna, reáchtáil an Coimisiún ‘Comhdháil Chorcaí 2.0’ i mí Mheán Fómhair
2016 agus rinne sé an díospóireacht ar bheartas na forbartha tuaithe i ndiaidh 2020
a athoscailt (3.2.6 agus 3.2.9). Thíolaic sé bearta freisin arb é is aidhm dóibh na
gníomhartha bunúsacha a bhaineann le CBT (Rialachán ‘Omnibus’) (3.2.9) a shimpliú
i gcomhthéacs athbhreithniú meántéarma ar chreat airgeadais ilbhliantúil 2014-2020
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(1.4.3 agus 3.2.2). Cuireadh an beart sin i gcrích roimh dheireadh 2017 agus foilsíodh
an rialachán nua (Rialachán (AE) 2017/2393, IO L 350, 29.12.2017). Sa bhreis air
sin, thíolaic Tascfhórsa na Margaí Talmhaíochta, a bunaíodh i mí Eanáir 2016, a
thuarascáil chríochnaitheach i mí na Samhna 2016, inar moladh feabhsuithe ar rialú
an bhiashlabhra agus na margaí talmhaíochta ar cheart go dtíolacfaí tograí reachtacha
mar thoradh orthu. Ar deireadh, rinne an Coimisiún a theachtaireacht ‘Todhchaí an
bhia agus na feirmeoireachta’a thíolacadh i mí na Samhna 2017, mar aon le creat
airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 i mí na Bealtaine 2018 agus na tograí reachtacha
comhfhreagracha i mí an Mheithimh 2018, chun clár athchóirithe CBT i ndiaidh 2020
a sheoladh ar an gcaoi sin (3.2.9).

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Ar an iomlán, thacaigh Parlaimint na hEorpa le hathchóirithe CBT uile. D’aontaigh
sí le formhór threoirlínte an Choimisiúin maidir le hathchóiriú 2003, ag maíomh go
raibh sí i bhfabhar díchúpláil ar bhonn páirteach agus ag diúltú don laghdú cabhrach
(P5_TA(2003)0256 an 5 Meitheamh 2003, IO C 68 E, 18.3.2004). D’iarr an Pharlaimint
an athuair freisin go mbeadh comhchinnteoireacht iomlán ann maidir le beartas
talmhaíochta, rud a baineadh amach nuair a tháinig Conradh Liospóin i bhfeidhm (1.1.5
agus 3.2.1).
Bhí an plé tosaithe sa Pharlaimint maidir le todhchaí CBT i ndiaidh 2020 fiú sular thíolaic
an Pharlaimint a teachtaireacht agus tograí reachtacha. Ghlac an Pharlaimint rún
bunaithe ar thuarascáil féintionscnaimh an 8 Iúil 2010 (IO C 351 E, 2.12.2011, lch. 103).
Shocraigh na Feisirí a gcuid tosaíochtaí do CBT nua i gcomhair an 21ú hAois: slándáil
bia, cóirthrádáil, gníomhaíocht feirmeoireachta a chothabháil ar fud na Eorpa, cáilíocht
bhia, caomhnú na bithéagsúlachta agus cosaint an chomhshaoil, luach saothair cóir
d’earraí poiblí a sholáthraíonn feirmeoirí agus, ar deireadh, forbairt tuaithe atá bunaithe
ar chruthú post glas. Daingníodh na tosaíochtaí sin i rún maidir le teachtaireacht ón
gCoimisiún an 23 Meitheamh 2011 maidir le ‘CBT as seo go 2020’ (IO C 390 E,
18.12.2012, lch. 49).
Leasaigh Parlaimint na hEorpa na tograí reachtacha maidir le CBT i ndiaidh 2013 agus
d’éirigh an téacs leasaithe ina shainordú don chaibidlíocht leis an gComhairle (Rúin
P7_TA(2013)0084, P7_TA(2013)0085, P7_TA(2013)0086 agus P7_TA(2013)0087 an
13 Márta 2013). Ba é sin an bunús leis an gcomhaontú polaitiúil ar ar thángthas, tar
éis níos mó ná 40 cruinniú tríthaobhach, agus ghlac an Pharlaimint a seasamh ar na
rialacháin nua maidir le talmhaíocht an 20 Samhain 2013, díreach tar éis ghlacadh
na socruithe nua airgeadais don tréimhse 2014-2020 (Rúin P7_TA(2013)0490 go
P7_TA(2013)0494 (IO C 436, 24.11.2016, lch. 270).
Bhí aird ag Parlaimint na hEorpa ar imeacht na Ríochta Aontaithe agus ar éifeachtaí
phaindéim COVID-19 agus tús á chur aici lena cuid oibre maidir leis an athchóiriú ar
CBT i ndiaidh 2020. Tá seasaimh glactha cheana sa seisiún iomlánach maidir leis na
tograí ón gCoimisiún (P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288 agus P9_TA(2020)0289
an 23 Deireadh Fómhair 2020). Tá tús curtha leis na caibidlíochtaí (na cruinnithe
tríthaobhacha) idir na comhreachtóirí agus, go teoiriciúil, d’fhéadfadh sé go mbeadh
comhaontú ann faoi shamhradh 2021 (3.2.9).
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