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IONSAR COMHBHEARTAS TALMHAÍOCHTA TAR ÉIS 2020

Bhí na hinstitiúidí Eorpacha tiomanta d’athchóiriú nua a ghlacadh roimh mhí na
Nollag 2020. Ní rabhthas in ann cloí leis an bhféilire sin áfach. Tá tús curtha leis an
gcaibidlíocht (thríthaobhach) d’fhonn teacht ar chomhaontú críochnaitheach roimh
shamhradh 2021.

BUNÚS DLÍ

Tograí reachtacha maidir leis an gComhbheartas Talmhaíochta (CBT) tar éis 2020
(COM(2018)0392, COM(2018)0393 agus COM(2018)0394 an 1 Meitheamh 2018)
agus tograí le haghaidh Creat Airgeadais Ilbhliantúil nua (CAI) 2021-2027
(COM(2018)0322 an 2 Bealtaine 2018 agus COM(2020)0443 an 28 Bealtaine 2020).

ULLMHÚCHÁIN DO CBT TAR ÉIS 2020

Thosaigh obair ar CBT tar éis 2020 le hUachtaránacht na hÍsiltíre ar an gComhairle ag
cruinniú neamhfhoirmiúil i mí na Bealtaine 2016. Le huachtaránachtaí na Comhairle
ina dhiaidh sin, leanadh leis an tionscnamh a gabhadh de láimh agus machnamh á
dhéanamh ar na príomhdhúshláin talmhaíochta a gcaithfear dul i ngleic leo.
Ó thaobh an Choimisiúin de, chruthaigh sé tascfhórsa i mí Eanáir 2016 a raibh de
chúram air machnamh a dhéanamh ar thodhchaí bheartas an mhargaidh talmhaíochta,
agus ar tascfhórsa é a rinne a thuarascáil chríochnaitheach a thíolacadh i mí na
Samhna 2016. Maidir leis an Dara Colún, ba é a bhí mar thoradh ar chomhdháil
‘Chorcaigh 2.0’ i mí Mheán Fómhair 2016, gur glacadh dearbhú lenar leagadh amach
deich bpríomhthreoirlíne bheartais maidir le todhchaí an bheartais forbartha tuaithe san
Eoraip.
Tráth a rinneadh athbhreithniú meántéarma ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil
2014-2020, ghlac an Coimisiún togra reachtach ‘omnibus’ an 14 Meán Fómhair 2016
(COM(2016)0605), ar togra é a raibh tionchar aige ar líon mór beartas Eorpach, lena n-
áirítear CBT. I bprionsabal, an aidhm a bhí ann ná coigeartuithe teicniúla a dhéanamh ar
na bunghníomhartha atá i bhfeidhm chun na hionstraimí atá ann cheana a shimpliú. Ar
deireadh, ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa, is mion-athchóiriú ceart an oibríocht
anois ar CBT. Bhain Parlaimint na hEorpa leas as na moltaí ó Thascfhórsa na Margaí
Talmhaíochta chun leasuithe forlíontacha a chur isteach a bhfuil sé mar aidhm leo
na sásraí atá i bhfeidhm a fheabhsú. Thángthas ar chomhaontú leis an gComhairle i
mí Dheireadh Fómhair agus foilsíodh an téacs i mí na Nollag 2017 (Rialachán (AE)
2017/2393, IO L 350 an 29 Nollaig 2017). Baineann na feabhsuithe a comhaontaíodh
le raon feidhme na n-eagraíochtaí táirgeoirí, le neartú an árachais talmhaíochta agus
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na n-uirlisí cobhsaithe ioncaim, leis na rialacha maidir le híocaíochtaí glasa agus le
híocaíochtaí d’fheirmeoirí óga, agus leis an sainmhíniú ar ‘fheirmeoir gníomhach’ (rud
a chuireann ar chumas na mBallstát é sin a chur i bhfeidhm go han-solúbtha).
Sheol an Coimisiún comhairliúchán poiblí maidir le todhchaí CBT i mí Feabhra 2017,
a tugadh chun críche i mí na Bealtaine 2017. Ina dhiaidh sin, thíolaic an Coimisiún a
theactaireacht dar teideal The Future of Food and Farming [Todhchaí an Bhia agus
na Feirmeoireachta] an 29 Samhain 2017 (COM(2017)0713). Leis an doiciméad sin, a
bhí an-doiléir ó thaobh oibriúcháin de, leagadh béim ar an rialachas talmhaíochta, ar
teachtaireacht í lenar fógraíodh athrú radacach ar shamhail chur chun feidhme CBT.
Tar éis tuarascáil féintionscnaimh ó Pharlaimint na hEorpa (Tuarascáil Dorfmann) a
bheith ann maidir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún, glacadh rún i suí iomlánach an
30 Bealtaine 2018 (P8_TA(2018)0224).

COMHTHÉACS AN ATHCHÓIRITHE IS DÉANAÍ AR CBT

Maidir leis an gcinneadh athchóiriú a dhéanamh ar CBT in 2013, rinneadh é i lár
an chúlaithe eacnamaíochta. Ó shin i leith, tá an timpeallacht eacnamaíoch agus
institiúideach athraithe. Tháinig an fás ar ais, ach bhí sé lag i gcónaí agus d’éirigh sé
diúltach ansin mar thoradh ar phaindéim COVID-19. Thairis sin, mhéadaigh forbairtí
geopholaitiúla éiginnteacht na margaí (imeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas i mí
Eanáir 2020, géarchéim chomhpháirtíocht thraidisiúnta idir AE agus na Stáit Aontaithe
tar éis thoghadh an Uachtaráin Trump). Thairis sin, tá an t-iltaobhachas trádála
marbhántach toisc nár féidir le hiomadú na gcomhaontuithe déthaobhacha maolú a
dhéanamh ar threochtaí caomhnaitheacha agus coinbhleachtaí trádála. Ar deireadh,
tá dúshláin nua a bhaineann leis an athrú aeráide agus leis an inbhuanaitheacht ag
teacht chun cinn le teacht i bhfeidhm Chomhaontú Pháras (COP 21), mar aon leis an
tionchar suntasach atá ag nuálaíochtaí teicneolaíochta, agus go háirithe an réabhlóid
dhigiteach, ar tháirgeadh, ar phróiseáil agus ar dháileadh bia.
Tháinig an tAontas Eorpach agus an Ríocht Aontaithe ar chomhaontú an
24 Nollaig 2020 maidir leis an gcaidreamh a bheidh acu amach anseo. Leis an
gcomhaontú sin, caomhnaíodh bunbhrí an chomhaontaithe trí fhoráil a dhéanamh
do chóras trádála gan taraifí ná cuótaí chun seasamh na Ríochta Aontaithe mar an
comhpháirtí trádála is mó leis an Eoraip a chur san áireamh, go háirithe san earnáil
agraibhia (féach Bileog eolais 3.2.10, Tábla VI). Mar sin féin, ní chuirtear deireadh leis
an amhras ar fad faoi iarmhairtí na nósanna imeachta custaim nua agus na gcostas
riaracháin breise ar oibreoirí, gan trácht ar an éiginnteacht atá ag an bpaindéim ar na
margaí talmhaíochta. Tá an Coimisiún den tuairim go mbeidh fás mall ann mar thoradh
ar thionchar ghéarchéime COVID-19 agus nach rachaidh geilleagar na hEorpa, ná
earnáil na talmhaíochta leis, ar ais go dtí a leibhéal roimh an bpaindéim roimh 2023.

NA TOGRAÍ AIRGEADAIS MAIDIR LE CBT TAR ÉIS 2020

Leis an togra ón gCoimisiún maidir leis an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (MFF)
don tréimhse 2021-2027 (COM(2018)0322 an 2 Bealtaine 2018), bunaíodh buiséad
talmhaíochta na todhchaí. Fiú má leanann an tAontas cuid mhór dá bhuiséad a
chaitheamh ar an talmhaíocht (28.5% den tréimhse iomlán) (féach Bileog eolais 3.2.10,
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Tábla I), tá laghduithe suntasacha molta i dtéarmaí réadacha (-15 %), mar gheall ar
imeacht na Ríochta Aontaithe (glan-ranníocóir leis an mbuiséad) agus na riachtanais
mhaoinithe a eascraíonn as tosaíochtaí nua an Aontais (imirce, teorainneacha
seachtracha, geilleagar digiteach, iompar).
Tar éis na géarchéime eacnamaíche arb í paindéim COVID-19 ba chúis léi,
i mí na Bealtaine 2020 rinneadh dara togra, a athneartaíodh leis an bplean
téarnaimh eacnamaíoch ‘Next Generation EU’, a chur in ionad an dréacht-bhuiséid
fhadtéarmaigh do 2018. Bhunaigh Parlaimint na hEorpa a seasamh le rúin uaithi
an 14 Samhain 2018 (P8_TA(2018)0449), 23 Iúil 2020 (P9_TA(2020)0206) agus
17 Nollaig 2020 (P9_TA(2020)0360). Tar éis próiseas caibidlíochta fada idir an dá
bhrainse den údarás buiséadach, thángthas ar chomhaontú an 17 Nollaig 2020
(Rialachán (AE, Euratom) 2020/2093). EUR 336.4 billiún i bpraghsanna tairiseacha
2018 an buiséad atá socraithe do CBT 2021-2027, buiséad ba cheart a chur i
gcomparáid leis an gceann do thréimhse 2014-2020, tar éis caiteachas a asbhaint don
Ríocht Aontaithe (féach Bileog eolais 3.2.10, Tábla I, colún 1). Coinníonn an chéad
cholún a phríomacht (an Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT), 258.6
billiún, 78.4 %), fiú má thagann laghdú 10 % air, ach is i bhforbairt na tuaithe atá an
caillteanas is mó (an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), EUR
77.8 billiún), le laghdú 19 % (3.2.10, Tábla I, colún 5).
Le glacadh CAI 2021-2027, cumasaítear freisin teacht i bhfeidhm Chreatchlár AE um
Thaighde agus um Nuálaíocht, Fís Eorpach, a bhfuil buiséad EUR 95.5 billiún aige, a
bhfuil thart ar EUR 10 mbilliún de curtha ar leataobh d’earnáil na talmhaíochta.

NA TOGRAÍ REACHTACHA MAIDIR LE CBT TAR ÉIS 2020

I bhfianaise CAI nua mhí na Bealtaine 2018, leag an Coimisiún síos an creat
rialaitheach le haghaidh CBT le linn na tréimhse 2021-2027 (COM(2018)0392,
(COM(2018)0393 agus (COM(2018)0394 an 1 Meitheamh 2018). Is é croílár an
athchóirithe ná samhail chur chun feidhme CBT atá dírithe ar thorthaí agus
ar choimhdeacht, lena dtabharfar ról níos lárnaí do na Ballstáit in imscaradh
idirghabhálacha talmhaíochta. Amach anseo, ba cheart don Aontas na paraiméadair
bhunriachtanacha a leagan síos (spriocanna CBT, príomhchineálacha idirghabhála an
chéad agus an dara colún), agus ag an am céanna ba cheart do na Ballstáit pleananna
straitéiseacha ilbhliantúla a dhearadh chun na spriocanna agus na haidhmeanna
sonracha arna gcinneadh go comhpháirteach a bhaint amach.
Díreoidh CBT a bheidh ann amach anseo ar naoi sprioc lena léireofar a ilghnéitheacht
eacnamaíoch, chomhshaoil agus shoch-chríochach. Coinneoidh sé a dhá cholún agus
a dhá chiste talmhaíochta chun tacú le cláir náisiúnta de réir raon beart arna roghnú de
réir cur chuige comhtháite. I gcás ar bith, leanfaidh na híocaíochtaí díreacha de bheith
ina ngnéithe tosaíochta den CBT nua. Chomh maith le rialachas nua CBT, is iad seo
a leanas buaicphointí eile na dtograí athchóirithe:
— Maidir leis an gcéad cholún, tugtar spreagadh nua d’athdháileadh na tacaíochta

dírí: molann an Coimisiún laghdú ar íocaíochtaí os cionn EUR 60 000 agus
uasteorainn éigeantach ar mhéideanna níos mó ná EUR 100 000 in aghaidh
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na feirme. Ina theannta sin, aistrítear na cláir idirghabhála de réir earnála ó
chomheagrú na margaí (CEM) chuig na pleananna náisiúnta straitéiseacha nua;

— Tá an ailtireacht ghlas nua i bhfad níos solúbtha ina dhearadh agus ina bhainistiú,
arb ailtireacht í arna cur ar iontaoibh na n-údarás náisiúnta. Tá trí chomhpháirt
aici: an choinníollacht nua (éigeantach, ach níos solúbtha i gcás na mionsonraí);
éiciscéimeanna don aeráid agus don chomhshaol (a bheidh maoinithe ag CERT
agus a chuirfear in ionad na híocaíochta glaise atá i bhfeidhm) agus na bearta
agra-chomhshaoil agus aeráide (arna maoiniú ag CETFT);

— Maidir leis an dara colún: ní Ciste Struchtúrtha a thuilleadh é CETFT faoi
chreat comhchoiteann an bheartais chomhtháthaithe; tá an ráta cómhaoinithe
laghdaithe deich bpointe; tá an Coimisiún ag díriú ar idirghabhálacha ar mhaithe le
simpliú; ar deireadh, tagann rialacha chlár Leader faoi cheannteideal an bheartais
chomhtháthaithe, fiú má mhaoinítear é ón mbuiséad talmhaíochta.

NA DÍOSPÓIREACHTAÍ ATÁ AR SIÚL

Ó ghlac an Phortaingéil uachtaránacht na Comhairle an 1 Eanáir 2021, i ndiaidh na
Gearmáine, tá sé tiomanta do theacht ar chomhréiteach maidir le CBT le Parlaimint na
hEorpa roimh shamhradh 2021. Sna cruinnithe tosaigh den chaibidlíocht thríthaobhach
tháinig na comhreachtóirí ar roinnt comhréiteach cheana féin maidir leis an méid seo
a leanas: 1) an choinníollacht d’fheirmeoirí a shimpliú agus bearta coibhéiseacha á
gcur chun feidhme acu faoi chuimsiú éiciscéimeanna; 2) liosta táscach de chleachtais
le haghaidh éiciscéimeanna a bhunú, de chineál neamhcheangailteach; 3) cur le líon
na dtáirgí atá incháilithe le haghaidh idirghabhála poiblí, mar a mhol an Pharlaimint;
4) síneadh a chur le cearta chun fíniúnacha a chur go dtí 2045 (dáta atá leathshlí
idir an dáta a mhol an Chomhairle, 2040, agus an dáta a mhol an Pharlaimint,
2050) agus teorannú 1 % a chur leis an méadú atá údaraithe i limistéir; 5) fíonta dí-
alcólaithe le sonrúchán tionscnaimh faoi chosaint (STFC) agus tásc geografach faoi
chosaint (TGFC); 6) athbhreithniú feidhmíochtbhunaithe ar thuarascáil dhébhliantúil
ón gCoimisiún seachas ar bhonn bliantúil mar atá molta ag an gCoimisiún; agus 7)
an laghdú lamháltais a cheadaítear i ndáil le táscairí na gcuspóirí a leagtar amach
sna pleananna straitéiseacha (35 % don chéad athbhreithniú in 2025; 25 % don dara
hathbhreithniú in 2027), cé gur mhol an Chomhairle 45 % ar dtús agus gur mhol an
Pharlaimint 25 %.
Léiríodh sna cruinnithe tríthaobhacha sin freisin, áfach, go raibh easpa solúbthachta
ag Uachtaránacht na Comhairle, go raibh gá faomhadh a fháil ó na saineolaithe
náisiúnta ar gach pointe a pléadh, agus tugadh chun suntais freisin na príomhphointí
easaontais, eadhon an méid seo a leanas: 1) sainmhíniú ar fheirmeoir gníomhach;
2) samhail iarratais hibrideach CBT a chur chun feidhme, a chuirfidh le chéile méid
áirithe rialaithe ar chomhlíonadh (na rialacha) agus córas rialaithe feidhmíochta nua
(bunaithe ar thorthaí), a bhí molta ag an bParlaimint, ach ar dhiúltaigh an Coimisiún
agus an Chomhairle di, ar an imní go mbeadh níos mó castachta riaracháin ag baint léi;
3) coinníollacht shóisialta na gcabhracha díreacha arna moladh ag an bParlaimint (go
measann formhór na mBallstát gur cheart déileáil leis an ábhar i ngníomh reachtach ar
leithligh nó trí bhearta náisiúnta); 4) uasteorannú na gcabhracha díreacha (roghnach
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de réir na Comhairle, éigeantach de réir na Parlaiminte); 5) tréimhsí idirghabhála poiblí
a fhadú i rith na bliana; 6) clásail choimirce speisialta (a bhí molta ag na Feisirí)
chun dleachtanna breise a fhorchur ar allmhairí i gcás nach gcomhlíontar caighdeáin
chomhshaoil agus sláinte AE; 7) uirlisí bainistithe do ghéarchéimeanna margaidh;
agus, ar deireadh, 8) an ailtireacht ghlas, ina léirítear difríochtaí móra maidir leis na
cleachtais a bhaineann le coinníollacht chomhshaoil (tá an Chomhairle i bhfabhar
éagsúlú barr seachas uainíocht arna moladh ag an bParlaimint), an t-imchlúdach
íosta d’éiciscéimeanna (20 % d’íocaíochtaí díreacha, arna moladh ag an gComhairle,
i gcomparáid le 30 %, mar a d’iarr an Pharlaimint), córas pointí féideartha a chur i
bhfeidhm ar éiciscéimeanna (measta ag an gComhairle de bheith róchasta) agus, ar
deireadh, céatadán na limistéar neamhtháirgiúil ar fheirmeacha.
Tá forluí idir an chéim dheireanach den chaibidlíocht talmhaíochta agus an plé maidir
leis an ‘gComhaontú Glas don Eoraip’, ar cuireadh tús leis an 11 Nollaig 2019
le Teachtaireacht ón gCoimisiún (COM (2019)0640). Leis an gComhaontú Glas,
beartaítear samhail fáis inbhuanaithe a bheidh neodrach ó thaobh na haeráide
de a thógáil do 2050, a mbeidh éifeachtaí móra aige ar an gcóras agraibhia
Eorpach. Rinneadh moltaí sonracha i mí na Bealtaine 2020, go háirithe na straitéisí
‘Bithéagsúlacht do 2030’ agus ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’, arb é is aidhm dóibh slándáil
bia a fheabhsú, úsáid lotnaidicídí, leasachán agus antaibheathach a laghdú, tacú le
nuálaíocht talmhaíochta agus faisnéis do thomhaltóirí a fheabhsú (COM(2020)0380
agus 0381 an 20 Bealtaine 2020). I gcomhréir leis na moltaí ón gCoimisiún i mí
na Nollag 2020 a seoladh chuig gach Ballstát (COM(2020)0846), ba cheart na
gníomhaíochtaí arna nglacadh faoin gComhaontú Glas don Eoraip a leanúint leis na
pleananna straitéiseacha náisiúnta a chuirfear i láthair le linn 2021 agus a chuirfear
chun feidhme ó 2023 ar aghaidh.

BEARTA IDIRTHRÉIMHSEACHA GO DTÍ AN 31 NOLLAIG 2022

Go dtí go dtabharfar i gcrích an chaibidlíocht maidir le hathchóiriú CBT tar éis 2020,
ghlac na comhreachtóirí Rialachán (AE) 2020/2220 (IO L 437, an 28 Nollaig 2020), lena
gcuirtear fadú dhá bhliain leis na rialacha atá ann faoi láthair (go dtí an 31 Nollaig 2022)
le roinnt athruithe. I measc na n-athruithe ar an gcóras atá ann faoi láthair tá: an
tairseach ghníomhachtaithe maidir le cúiteamh ar laghduithe ioncaim agus caillteanais
a bhaineann leis an aeráid nó galair a ísliú ó 30 % go 20 % faoi bhearta bainistithe
riosca; agus EUR 7,5 billiún breise a chomhtháthú faoi chomhpháirt talmhaíochta den
Phlean Eorpach don Téarnamh Eacnamaíoch (féach Bileog eolais3.2.2). Ní mór 37 %
ar a laghad de na cistí sin a thabhairt d’fheirmeoirí orgánacha, do bhearta comhshaoil
agus leasa ainmhithe, agus ní mór 55 % díobh a dhíriú ar infheistíochtaí chun téarnamh
athléimneach, inbhuanaithe agus digiteach a bhaint amach agus chun feirmeoirí óga
a shuiteáil.
Le Rialachán (AE) 2020/2220, ba cheart dóthain ama a thabhairt do na Ballstáit chun a
bpleananna straitéiseacha faoi seach a tharraingt suas agus chun éascú a dhéanamh
ar bhunú na struchtúr riaracháin is gá chun CBT nua a chur chun feidhme go rathúil. Tá
fadú dhá bhliain curtha freisin leis na rialacha maidir le státchabhair don talmhaíocht
agus don fhoraoiseacht.
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RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

D’athdhearbhaigh Parlaimint na hEorpa gur cheart maoiniú CBT a choinneáil i
dtéarmaí réadacha tar éis 2020 (P8_TA(2018)0449 an 14 Nollaig 2018) (féach Bileog
eolais 3.2.10, Tábla I, colún 3). Ina dhiaidh sin, cheap an Coiste um Thalmhaíocht agus
um Fhorbairt Tuaithe (Comagri) rapóirtéirí do gach gníomh reachtach: Esther Herranz
(Grúpa Pháirtí an Phobail Eorpaigh) maidir le hailtireacht nua CBT; Ulrike Müller (Grúpa
Chomhghuaillíocht na Liobrálaithe agus na nDaonlathaithe don Eoraip) maidir leis
an rialachán nua trasearnála; agus  Eric Andrieu (Grúpa d’Aontas Forchéimnitheach
na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe i bParlaimint na hEorpa) maidir leis an togra
leasaithe le haghaidh CEM. I mí Aibreán 2019, vótáil Comagri ar na trí chomhpháirt
de na moltaí. Tar éis na dtoghchán Eorpach i mBealtaine 2019, rinne na hionadaithe
nuathofa athbhreithniú ar na leasuithe a ghlac Comagri agus an Coiste um an
gComhshaol le linn an téarma pharlaimintigh roimhe sin d’fhonn an chéad léamh a
thabhairt chun críche. Rinneadh an cinneadh deiridh ag seisiún iomlánach Pharlaimint
na hEorpa an 23 Deireadh Fómhair 2020 (P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288
agus P9_TA(2020)0289). Faoi Uachtaránacht Chomhairle na Gearmáine agus na
Portaingéile, sheol na comhreachtóirí caibidlíocht (cruinnithe tríthaobhacha) d’fhonn
teacht ar chomhaontú deiridh roimh shamhradh 2021.

François Nègre
04/2022
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