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MOLTAÍ

Iarann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um Ghnóthaí 
Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go luaitear in Airteagal 42 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
(CFAE) nach mbeidh feidhm ag rialacha iomaíochta maidir le táirgeadh agus trádáil 
táirgí talmhaíochta ach amháin a mhéid a chinnfidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle, agus na cuspóirí a leagtar amach don chomhbheartas talmhaíochta (CBT) 
in Airteagal 39 CFAE á gcur san áireamh;

B. de bhrí go bhfuil sé ar cheann de chuspóirí CBT a leagtar amach in Airteagal 39 CFAE 
caighdeán cóir maireachtála a áirithiú don phobal talmhaíochta, go háirithe trí 
thuilleamh aonair daoine atá ag gabháil don talmhaíocht a mhéadú;

C. de bhrí gur dheimhnigh an Chúirt Bhreithiúnais ina breithiúnas an 14 Samhain 20171 
(‘Cás Endives’) go bhfuil tosaíocht ag CBT ar rialacha iomaíochta; de bhrí gur rialaigh 
an Chúirt go bhféadfadh cleachtais a bhaineann le comhbheartú maidir le praghsanna nó 
cainníochtaí a chuirtear ar an margadh nó maidir le malartuithe faisnéise straitéisí an 
toirmeasc ar chomhaontuithe, ar chinntí agus ar chleachtais chomhbheartaithe a leagtar 
síos in Airteagal 101(1) CFAE a sheachaint más rud é gur idir comhaltaí na 
heagraíochta táirgeoirí (PO) céanna nó an chomhlachais eagraíochtaí táirgeoirí (APO) 
chéanna atá aitheanta ag Ballstát a chomhaontaítear iad agus go bhfuil géarghá leo chun 
ceann amháin nó níos mó de na cuspóirí a shanntar do na heagraíochtaí sin a shaothrú, i 
gcomhréir le reachtaíocht AE;

D. de bhrí go bhfuil díolúintí ó chur i bhfeidhm Airteagal 101 CFAE i Rialachán (AE) 
Uimh. 2017/23932 (‘Rialachán Omnibus’), lena mbunaítear, go háirithe, go bhfuil gá le 
comhghníomhaíochtaí POnna agus a gcuid APOnna chun cuspóirí CBT mar a shainítear 
in Airteagal 39 CFAE a bhaint amach ar choinníoll go ndéantar na gníomhaíochtaí 
comhpháirteacha a fheidhmiú i ndáiríre agus go mbíonn siad ina gcuidiú le hiomaíochas 
feirmeoirí a fheabhsú; de bhrí, mar thoradh air sin, go bhfuil gníomhaíochtaí amhail 
pleanáil táirgthe agus caibidliú conartha díolmhaithe ó na forálacha a bhunaítear in 
Airteagal 101 CFAE;

E. de bhrí gurb é an toradh atá ar chineál sonrach agus gnéithe struchtúracha earnáil 
talmhaíochta AE, ar earnáil í atá comhdhéanta den chuid is mó d’fheirmeacha atá beag 
ó thaobh an gheilleagair de, ná táirgeadh ilroinnte a bheith ann agus deacrachtaí agus 
dúshláin a bheith roimh roinnt feirmeoirí, agus iad ag freagairt d’athruithe agus d’éilimh 
an mhargaidh agus ag dul in oiriúint do na hathruithe agus na héilimh sin; de bhrí go 
bhfuil codarsnacht ann idir é sin agus leibhéal ard comhchruinnithe na n-oibreoirí eile sa 
slabhra soláthair bia, rud is cúis le míbhuntáistí tromchúiseacha ó thaobh chumhacht 
chaibidlíochta na bhfeirmeoirí de agus ar cheart don Choimisiún agus do na húdaráis 

1 Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 14 Samhain 2017, Président de l’Autorité de la concurrence v 
Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) agus eile.
2 IO L 350, 29.12.2017, lch. 15.
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náisiúnta é a chur san áireamh agus rialacha iomaíochta á bhforfheidhmiú acu;

F. de bhrí gur cheart, le CBT a bheidh ann amach anseo, díriú ar thacaíocht d’fheirmeacha 
beaga agus d’fheirmeacha teaghlaigh, agus é á áirithiú san am céanna go mbeidh 
cleachtais feirmeoireachta inbhuanaithe á gcur i bhfeidhm; de bhrí nach féidir na 
spriocanna sin a bhaint amach ach amháin trí chur chuige aonfhoirmeach a ghlacadh i 
mbeartais uile AE, lena n-áirítear beartas iomaíochta;

G. de bhrí go bhfágfaidh tubaistí nádúrtha neamh-intuartha agus imthosca táirgeachta 
dothuartha, amhail drochaimsir agus ráigeanna galair, gur dócha go mbeidh an margadh 
le haghaidh táirgí talmhaíochta níos luainí fós, go bhféadfadh sé fulaingt ó 
ghéarchéimeanna, agus go ndéanfar seasamh margála na bhfeirmeoirí a lagú i leith 
ceannaitheoirí; de bhrí go bhfuil tábhachtach i ndáil leis sin ag baint le rochtain ar 
bhearta eisceachtúla a bhfuil sé mar aidhm leo cobhsaíocht an mhargaidh a chaomhnú;

H. de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach ag comhar idir feirmeoir maidir lena suíomh sa 
slabhra soláthair bia a neartú, go rannchuidíonn sé le cuspóirí CBT agus go gcabhraíonn 
sé le feirmeoirí freagairt d’éilimh shochaíocha atá ag dul i méid; de bhrí go bhfuil roinnt 
mhór feirmeoirí in AE nach bhfuil in ann go fóill tairbhe a bhaint as ballraíocht in 
eagraíochtaí táirgeoirí, rud a fhágann go bhfuil a suíomh laistigh den slabhra soláthair 
bia an-leochaileach agus go bhfuil cumhacht margála níos laige acu; de bhrí go bhfuil 
gá, ar an ábhar sin, le POnna a neartú, lena n-áirítear trí chomhdhlúthú agus trí APOnna;

I. de bhrí go bhfuil iomaíochas fheirmeoirí AE ag brath go mór ar fheidhmiú cuí agus cóir 
an mhargaidh inmheánaigh agus ar léirmhíniú agus forfheidhmiú soiléir rialacha maidir 
le Státchabhair agus beartas iomaíochta lena rialaítear gach oibreoir sa slabhra agraibhia 
agus, go háirithe, POnna, APOnna, agus ar chineálacha eile comhair idir táirgeoirí in 
earnáil na talmhaíochta;

J. de bhrí go ndéanann cleachtais mhí-úsáideacha in earnáil an ionchuir agus in earnáil an 
mhiondíola agus an treocht atá ag méadú i dtreo chomhdhlúthú an tslabhra soláthair 
talmhaíochta agus an tslabhra soláthair bia sna hearnálacha sin saobhadh ar an 
iomaíocht agus ar an nuálaíocht, rud a dhéanann difear go díreach agus go hindíreach do 
tháirgeoirí agus do thomhaltóirí araon;

K. de bhrí gur féidir, le teicneolaíochtaí digiteacha, cabhrú le feirmeoirí na hEorpa bia atá 
sábháilte, inbhuanaithe agus ar ardcháilíocht a sholáthar agus cabhrú le tionchar na 
talmhaíochta ar an gcomhshaol a laghdú, dálaí oibre d’fheirmeoirí a fheabhsú agus 
tarraingteacht na tuaithe a mhéadú, go háirithe do na glúnta óga; de bhrí gur lú an 
spreagadh atá ann don earnáil phríobháideach infheistíocht a dhéanamh i soláthar 
leathanbhanda sna limistéir sin;

1. á iarraidh ar an gCoimisiún a chur san áireamh go sonrach, mar atá rialaithe ag an 
gCúirt Bhreithiúnais, nach mór tosaíocht a thabhairt do spriocanna CBT ar na 
spriocanna sin a bhaineann le beartas iomaíochta, trí rialacha iomaíochta a chur i 
bhfeidhm maidir le táirgeoirí agus POnna, agus sin ar bhealach a bheidh níos soiléire, 
níos solúbtha agus níos intuartha; 

2. ag cur i bhfios, mar gheall ar a cineál sonrach agus ar thimthriallacha fada táirgeachta, 
nach féidir an fheirmeoireacht a chur i gcomparáid le haon ghníomhaíocht eile a mhéid 
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a bhaineann le solúbthacht an tsoláthair, agus, dá bhrí sin, nach féidir loighic an 
mhargaidh a chur i bhfeidhm maidir leis an earnáil feirmeoireachta ar an dóigh chéanna 
a ndéantar í a chur i bhfeidhm maidir le hearnálacha eile;

3. ag cur in iúl gur díol sásaimh di staidéar 2018 a rinneadh thar ceann an Choimisiúin 
maidir le POnna agus a ngníomhaíochtaí in earnáil na hola olóige, in earnáil na 
mairteola agus na laofheola, agus in earnáil na mbarr curaíochta, ar staidéar é ina n-
athdhearbhaítear a thábhachtaí atá na heagraíochtaí sin agus a gcomhlachais maidir le 
staid na bpríomhtháirgeoirí sa bhiashlabhra a neartú agus maidir le rannchuidiú ar 
bhealach dearfach le cuspóirí CBT a leagtar amach in Airteagal 39 CFAE; ag tabhairt 
dá haire torthaí an staidéir lena léirítear gur cúig oiread níos mó POnna/APOnna 
neamhaitheanta atá ann ná líon na gceann siúd atá aitheanta go foirmiúil agus gur 
dúshlán roimh bhunú POnna agus APOnna atá san easpa tacaíochta ó rialtais; ag cur in 
iúl gur oth léi nach ndéantar POnna a fhorbairt a mhéid céanna ar fud na mBallstát agus 
á iarraidh go gcuirfí deireadh leis na constaicí atá ann fós sa phróiseas aitheantais agus 
go ndéanfaí deimhneacht dhlíthiúil a ráthú; á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndáil leis sin, 
feasacht a ardú maidir leis na buntáistí a bhaineann le haitheantas a thabhairt do POnna 
faoi Rialachán (AE) Uimh. 1308/20133 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i 
dtáirgí talmhaíochta (an Rialachán maidir le CEM Aonair) agus ag moladh go mbunófaí 
tuilleadh POnna mar bhealach d’fheirmeoirí chun a seasamh a neartú agus caibidlíocht 
éifeachtach a dhéanamh ar phraghsanna agus chun dul i ngleic leis na 
míchothromaíochtaí cumhachta laistigh den slabhra soláthair bia, i measc na ról eile atá 
acu;

4. ag meas go bhfuil sé bunriachtanach na forálacha lena rialaítear POnna, APOnna agus 
eagraíochtaí idirchraoibhe a shoiléiriú sa Rialachán maidir le CEM Aonair faoi 
chuimsiú an athchóirithe ar CBT atá ar siúl faoi láthair, go háirithe maidir le beartas 
iomaíochta, ag cur leis an dul chun cinn a rinneadh le Rialachán Omnibus, agus i 
gcomhréir leis an rialú ón gCúirt Bhreithiúnais i gCás Endives agus, ar an gcaoi sin, 
níos mó deimhneachta dlíthiúla a thabhairt agus suíomh na bhfeirmeoirí sa bhiashlabhra 
a fheabhsú;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar an gcur chun feidhme agus raon 
feidhme Airteagal 209 den Rialachán maidir le CEM Aonair a shoiléiriú, go sonrach 
maidir leis na heisceachtaí ar rialacha iomaíochta a dheonaítear do chomhaontuithe 
áirithe agus do chleachtais áirithe de chuid feirmeoirí i gcomhlachais, chun níos mó 
soiléireachta agus deimhneachta dlíthiúla a thabhairt dóibh siúd lena mbaineann nuair a 
dhéantar an tAirteagal sin a chur chun feidhme, agus níos mó solúbthachta a thabhairt 
don Choimisiún maidir leis an Airteagal sin a chur i bhfeidhm;

6. ag cur in iúl gur díol sásaimh di an staidéar a tiomsaíodh don Choimisiún maidir leis na 
bealaí is fearr chun POnna a bhunú, chun a gcuid gníomhaíochtaí a chur i gcrích agus 
chun tacaíocht a thabhairt dóibh, ar staidéar é lena n-aithnítear an méid a rannchuidíonn 
POnna agus APOnna le forbairt eacnamaíoch, theicniúil agus shóisialta a gcuid ball, rud 
a bhféadfadh éifeachtaí tairbhiúla indíreacha a bheith ag baint leis d’fheirmeoirí nach 
baill de POnna iad, chomh maith le seachtrachtaí dearfacha d’oibreoirí eile sa slabhra 
soláthair bia; ag leagan béim ar an ngá atá le deimhneacht dhlíthiúil do POnna a áirithiú, 

3 IO L 347, 20.12.2013, lch. 671.
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go háirithe maidir le critéir aitheantais agus gníomhaíochtaí;

7. ag aithint an róil atá ag eagraíochtaí idirchraoibhe sa slabhra, a fhónann mar ardán don 
idirphlé, don taighde agus don fhorbairt, do dhea-chleachtais agus do thrédhearcacht an 
mhargaidh;

8. ag iarraidh go ndéanfaí ról na n-eagraíochtaí idirchraoibhe a neartú chun caidreamh níos 
cothroime a chur chun cinn sa bhiashlabhra, agus ag tacú le leathnú an chlásail 
comhroinnte luacha chun na hoibreoirí uile, seachas an chéad cheannaitheoir amháin, a 
chumhdach, i gcomhréir leis an dréacht-tuarascáil a ghlac an Coiste um Thalmhaíocht 
agus um Fhorbairt Tuaithe sa Pharlaimint i mí Aibreán 2019 maidir le comheagrú nua 
na margaí i dtáirgí talmhaíochta mar chuid den chéad athchóiriú eile ar CBT;

9. ag iarraidh go ndéanfaí foráil do dhíolúine uathoibríoch shainráite ó Airteagal 101 
CFAE faoi Airteagal 210 den Rialachán maidir le CEM Aonair, faoi réir phrionsabail an 
riachtanais agus na comhréireachta, rud lena gceadófaí d’eagraíochtaí idirchraoibhe 
talmhaíochta na cúraimí a shanntar dóibh leis an Rialachán maidir le CEM Aonair a 
chur i gcrích, d’fhonn aidhmeanna Airteagal 39 CFAE a chur chun cinn;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar forálacha Airteagal 222 den Rialachán 
maidir le CEM Aonair a ghníomhachtú go pras chun aghaidh a thabhairt ar shaobhadh 
tromchúiseach sa mhargadh;

11. ag cur in iúl gur díol sásaimh di rath na mbeart bainistithe soláthair a tugadh isteach do 
cháis agus liamhás ardcháilíochta arna iarraidh sin do POnna, d’eagraíochtaí 
idirchraoibhe agus do ghrúpaí oibreoirí; ag iarraidh go ndéanfaí forálacha an Rialacháin 
maidir le CEM Aonair lena n-údaraítear tabhairt isteach rialacha rialaithe soláthair a 
leathnú chun na táirgí uile a thairbhíonn de shonrúchán tionscnaimh faoi chosaint 
(STFC) nó de thásc geografach faoi chosaint (TGFC) a chumhdach chun cothromaíocht 
níos fearr idir soláthar agus éileamh a bhaint amach;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún dul i mbun idirphlé leis na geallsealbhóirí ábhartha uile 
maidir le feidhmiú an tslabhra soláthair talmhaíochta agus bia, agus beartas iomaíochta 
AE a oiriúnú i gcomhréir leis na forbairtí is déanaí sa timpeallacht trádála;

13. ag cur in iúl gur díol sásaimh di gur glacadh Treoir (AE) 2019/633 an 17 Aibreán 2019 
maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an 
tsoláthair talmhaíochta agus bia4, rud ar céim thosaigh thábhachtach í chun cothroime 
idir oibreoirí a áirithiú agus chun aghaidh a thabhairt ar éagothroime na cumhachta 
margála laistigh den slabhra soláthair bia; á áitiú ar na Ballstáit an treoir a thrasuí gan 
mhoill agus á iarraidh ar an gCoimisiún dlúthfhaireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn 
an trasuite agus comhroinnt na ndea-chleachtas idir na Ballstáit a chur chun cinn; á 
mholadh do na Ballstáit cleachtais éagóracha bhreise a liostú mar chleachtais choiscthe 
agus caighdeáin níos airde a leagan síos;

14. ag cur in iúl gur oth léi, áfach, nach gcumhdaítear gach soláthraí le raon feidhme na 
treorach maidir le cleachtais éagóracha sa slabhra soláthair bia, ar an ábhar go ndéantar 
na soláthraithe sin nach FBManna iad a eisiamh leis, agus gur oth léi nach bhfuil díol 

4 IO L 111, 25.4.2019, lch. 59.



AD\1196813GA.docx 7/12 PE643.188v02-00

GA

faoina luach ar liosta na gcleachtas a bhfuil toirmeasc orthu ar leibhéal AE;

15. ag cur in iúl gur cúis imní di brú anuas neamh-inbhuanaithe ar phraghsanna feirme mar 
thoradh ar chumhacht iomarcach na bpróiseálaithe iartheachtacha nó na gceannaitheoirí 
iartheachtacha i slabhraí soláthair talmhaíochta; á mholadh don Choimisiún 
athbhreithniú a dhéanamh ar a chur chuige maidir le measúnú a dhéanamh ar mhí-úsáid 
suíomhanna ceannasacha ar an margadh, chun cásanna ina gcuirtear brú anuas neamh-
inbhuanaithe ar phraghsanna feirme a chur san áireamh, gan beann ar cé acu a bhíonn 
praghsanna níos airde do thomhaltóirí mar thoradh orthu nó nach mbíonn; ag meas go 
n-áirítear le leas coiteann na dtomhaltóirí tacaíocht d’ioncaim chóra d’fheirmeoirí trí 
sciar cothrom den luach a ghintear feadh an tslabhra soláthair bia a áirithiú, chun earnáil 
talmhaíochta atá inbhuanaithe ó thaobh an gheilleagair de agus ó thaobh an 
chomhshaoil de a áirithiú;

16. ag athdhearbhú go bhfuil tacaíocht CBT ceaptha, inter alia, chun inbhuanaitheacht 
feirmeacha a áirithiú agus chun feirmeoirí a spreagadh le bia ardcháilíochta a tháirgeadh 
ar phraghsanna réasúnta; ag cur in iúl gur cúis imní di an éagothromaíocht a bhfuil 
síormhéadú ag teacht uirthi in earnáil an bhia idir praghas an táirgthe agus praghas an 
díola; á iarraidh ar an gCoimisiún bearta éifeachtacha margaidh a shainaithint agus a 
chur chun feidhme lena laghdófar an bhearna sin agus lena mbunófar comhghaol 
cothrom agus inbhuanaithe idir an dá rud;

17. ag aithint an róil a d’fhéadfadh a bheith ag comhghuaillíochtaí ceannaigh chun 
éifeachtúlachtaí eacnamaíocha a chruthú sa slabhra soláthair talmhaíochta agus bia; ag 
cur i bhfios go láidir, áfach, nach féidir meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtaí 
eacnamaíocha na gcomhghuaillíochtaí ceannaigh sin ar fheidhmiú an tslabhra soláthair 
mar gheall ar an easpa faisnéise atá ann faoi láthair, go háirithe maidir le hailínithe 
straitéiseacha féideartha, a bhféadfadh iomaíocht laghdaithe agus corrlaigh níos lú don 
infheistíocht agus don nuálaíocht a bheith mar thoradh orthu; á iarraidh ar an 
gCoimisiún leanúint dá ghrinnanailís ar mhéid agus éifeacht comhghuaillíochtaí 
ceannaigh ar fheidhmiú eacnamaíoch an tslabhra soláthair talmhaíochta agus bia, go 
háirithe d’fheirmeoirí, táirgeoirí beaga, soláthraithe beaga agus FBManna;

18. ag cur in iúl gur díol sásaimh di gur foilsíodh Rialachán (AE) 2019/1150 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le cothroime agus 
trédhearcacht a chur chun cinn d’úsáideoirí gnó a bhaineann úsáid as seirbhísí 
idirghabhála ar líne5; ag tabhairt dá haire gur chuir an Coimisiún tús le himscrúdú 
foirmiúil in aghaidh trustaí chun measúnú a dhéanamh ar an úsáid a bhaineann Amazon 
as sonraí íogaire ó mhiondíoltóirí neamhspleácha agus ar mhí-úsáidí a d’fhéadfadh a 
bheith á mbaint as an dá ról atá aige mar mhiondíoltóir agus mar mhargadh, agus ag cur 
in iúl gur cúis imní di go bhféadfadh sé go mbeadh rudaí comhchosúla á ndéanamh ar 
ardáin Eorpacha d’ollmhargaí; ag cur i bhfios go bhféadfadh cóir dhifreáilte nó 
idirdhealaitheach idir brandaí dílse agus earraí miondíola eile iomaíocht sa mhargadh a 
shaobhadh agus nuálaíocht agus rogha táirgi a laghdú do thomhaltóirí; ag cur i bhfios 
nach mór don Choimisiún agus do na húdaráis iomaíochta náisiúnta a róil a imirt chun a 
áirithiú nach dtiocfaidh cásanna den sórt sin chun cinn;

19. ag cur in iúl gur díol sásaimh di gur foilsíodh an tuarascáil ón gCoimisiún maidir le cur i 

5 IO L 186, 11.7.2019, lch. 57.
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bhfeidhm na rialacha iomaíochta in earnáil na talmhaíochta; ag tabhairt dá haire gurb 
iad na próiseálaithe táirgí talmhaíochta a dhéanann cuid shuntasach de na sáruithe ar 
dhlí na hiomaíochta agus gurb iad na feirmeoirí a dhéanann an chuid is mó de na 
gearáin; á iarraidh ar an gCoimisiún maoirseacht éifeachtach a dhéanamh ar na 
cuideachtaí atá gníomhach i margadh na próiseála bia;

20. ag meabhrú go bhfuil athstruchtúrú suntasach cothrománach agus ingearach déanta, rud 
as ar tháinig comhdhlúthú breise sna hearnálacha seo a leanas: síolta, agraiceimiceach, 
leasachán, géineolaíocht ainmhithe agus innealra feirme, ar earnálacha iad a bhí 
comhchruinnithe cheana, agus i bpróiseáil agus miondíol; á iarraidh ar an gCoimisiún, 
agus measúnú á dhéanamh aige ar chumaisc sna hearnálacha sin, breithniú a dhéanamh 
ar thionchair seachas praghsanna do thomhaltóirí; ag cur i bhfios nach mór leasanna 
feirmeoirí, saoránach agus an chomhshaoil in AE a chosaint, trí mheasúnú cuimsitheach 
agus iomlánaíoch a dhéanamh, ar leibhéal na feirme, ar thionchar na gcumasc agus na 
n-éadálacha i measc soláthróirí ionchuir talmhaíochta, lena n-áirítear táirgeoirí táirgí 
cosanta plandaí;

21. ag meas go bhfuil sé bunriachtanach go leanfadh an Coimisiún den fhaireachán 
mionsonraithe a dhéanann sé ar mhargadh AE na lotnaidicídí, na síolta agus na dtréithe, 
agus d’fhaireachán a dhéanamh ar thionchar an digitithe ar an earnáil talmhaíochta;

22. ag meas nach mór na costais táirgthe a chur san áireamh go hiomlán, agus praghsanna i 
gconarthaí idir táirgeoirí agus miondíoltóirí nó próiseálaithe á gcomhaontú, agus gur 
cheart go soláthrófaí luach saothair cóir d’fheirmeoirí le praghsanna freisin; ag leagan 
béim ar an ngá atá le níos mó trédhearcachta sa mhargadh chun rannchuidiú le tarchur 
praghsanna níos cothroime feadh an tslabhra soláthair; á iarraidh ar an gCoimisiún 
feabhas a chur ar shonraí na faireachlainne um an margadh maidir le méideanna, 
praghsanna agus corrlaigh, go háirithe san earnáil orgánach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
táscairí a fhorbairt do chostais táirgthe agus do chorrlaigh, ar táscairí iad a fhéadfar a 
úsáid ina dhiaidh sin mar thagairtí i gconarthaí lena ndéanfar an costas táirgthe agus an 
luach saothair a chur san áireamh ar bhealach níos fearr; á iarraidh ar an gCoimisiún a 
áirithiú go mbeidh treoirlínte soiléire ann maidir le comhroinnt luacha feadh an tslabhra 
soláthair chun tarchur praghsanna a chumasú ar leibhéil atá cothrom don tomhaltóir 
agus don táirgeoir;

23. ag tathant ar an gCoimisiún ardán buan faisnéise ar leibhéal an Aontais a chur ar bun 
maidir le huirlisí bainistithe riosca chun cabhrú le feirmeoirí déileáil le 
neamhchinnteacht aeráide, le luaineacht sa mhargadh agus le rioscaí eile, ar ardán é ar 
ar féidir le geallsealbhóirí dea-chleachtais a mhalartú, mar a leagtar amach ina 
theachtaireacht ó mhí na Samhna 2017 maidir le todhchaí an bhia agus na 
feirmeoireachta;

24. ag cur in iúl go gcuireann éagothromaíochtaí móra maidir le híocaíochtaí díreacha bac 
ar thionscnaimh inbhuanaithe feirmeoirí don aeráid agus don chomhshaol agus go 
ndéanann siad iomaíocht in AE a shaobhadh; ag meabhrú an ghealltanais a thug an 
Chomhairle Eorpach an 7-8 Feabhra 2013 chun íocaíochtaí a chomhchuibhiú ar fud an 
Aontais faoi 2013;

25. ag tabhairt aird ar líon méadaitheach agóidí na bhfeirmeoirí agus ag tabhairt dá haire go 
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bhfuil an tionchar carnach atá ag comhaontuithe saorthrádála (CSTanna) ar earnáil 
agraibhia AE ar cheann de na hábhair imní atá aici; ag ceistiú an bhfuil táirgeoirí 
agraibhia AE faoi mhíbhuntáiste iomaíoch mar gheall ar CSTanna, i bhfianaise 
difríochtaí sna caighdeáin shóisialta, sláinte, saothair agus leasa ainmhithe atá ann i 
dtríú tíortha; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, an tuarascáil is déanaí uaidh a 
thíolacadh a luaithe is féidir maidir leis an tionchar carnach atá ag comhaontuithe atá 
ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, agus ag iarraidh go ndéanfaí prionsabail 
na cómhalartachta agus an chomhlíonta do tháirgí talmhaíochta a chur i bhfeidhm agus 
go dtabharfaí cosaint d’earnálacha leochaileacha sa chaibidlíocht trádála a bheidh ann 
amach anseo agus sa chaibidlíocht trádála atá ar siúl faoi láthair, ag áirithiú go ndéanfar 
na cigireachtaí uile is gá;

26. ag meas gur gá, i mbeartas iomaíochta, aghaidh a thabhairt ar an éileamh poiblí ar 
chórais bhia níos inbhuanaithe chun luach earraí poiblí a chomhtháthú ar bhealach níos 
fearr i bpraghsáil bia, agus ábhair imní shóisialta, chomhshaoil agus leasa ainmhithe á 
gcur san áireamh; á iarraidh ar an gCoimisiún soiléiriú a thabhairt do tháirgeoirí agus 
d’údaráis náisiúnta iomaíochta maidir leis na coinníollacha faoinar féidir comhaontuithe 
lena ndírítear ar fheabhas a chur ar inbhuanaitheacht an tslabhra soláthair bia a 
dhéanamh idir oibreoirí san earnáil chéanna gan dlí na hiomaíochta a shárú agus, ar an 
gcaoi sin, aitheantas a thabhairt don mhéid a rannchuidíonn comhaontuithe 
inbhuanaitheachta le feabhas a chur ar tháirgeadh táirgí talmhaíochta, agus iad ag dul 
chun sochair do na tomhaltóirí agus don tsochaí ina hiomláine, go háirithe faoi chuimsiú 
an athbhreithnithe reatha ar na Rialacháin um Blocdhíolúine Chothrománach agus ar na 
treoirlínte gaolmhara; ag meas go bhfuil treoirlínte soiléire ábhartha, go háirithe maidir 
le hearnáil na talmhaíochta, mar gheall ar na dúshláin chomhshaoil nach mór di dul i 
ngleic leo agus na ceanglais inbhuanaitheachta nach mór di a chomhlíonadh;

27. á tabhairt dá haire nach mór comhtháthú beartas maidir le talmhaíocht, gníomhú ar son 
na haeráide agus trádáil a áirithiú leis an gComhaontú Glas don Eoraip;

28. ag cur i bhfáth nach mór, sa straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’ (F2F) agus i ndlí 
iomaíochta AE, aitheantas a thabhairt don rannchuidiú tábhachtach a dhéanann 
táirgeoirí príomhúla agus bia ardcháilíochta á sholáthar acu agus earraí poiblí á 
seachadadh don tsochaí acu, ar nithe iad sin nach dtugtar cúiteamh leordhóthanach 
dóibh ina leith faoi láthair, agus ag cur i bhfáth nach mór gurb é an aidhm a bheidh leo 
inbhuanaitheacht ar fud an tslabhra soláthair bia ina iomláine a bhaint amach; ag 
tabhairt dá haire go dteastódh cur chuige aonfhoirmeach le straitéis F2F, ar cur chuige é 
lena gcuimseofaí beartais uile AE, lena ndéanfaí iomaíocht chóir a choimirciú agus lena 
ndéanfaí cothrom na Féinne a áirithiú do gach gnólacht, agus nach mór tionchar an 
athraithe aeráide ar fheidhmiú agus inbhuanaitheacht an tslabhra soláthair bia agus ar 
shlándáil bia a chur san áireamh;

29. ag cur in iúl gur díol sásaimh di an tseiceáil oiriúnachta atá á déanamh ar phacáiste 
nuachóirithe 2012 don Státchabhair agus, go sonrach, an t-athbhreithniú atá á dhéanamh 
ar an Rialachán Blocdhíolúine Talmhaíochta (ABER) agus ar threoirlínte an Aontais 
Eorpaigh maidir le Státchabhair sna hearnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta agus i 
limistéir thuaithe, a scoirfidh d’fheidhm a bheith acu an 31 Nollaig 2020;

30. ag meas go bhfuil cistiú poiblí bunriachtanach chun imscaradh líonraí leathanbhanda a 
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áirithiú i gceantair thuaithe agus i gceantair iargúlta; á iarraidh ar an gCoimisiún 
cinnteoirí san earnáil phoiblí a chur chun cinn agus tacaíocht a thabhairt dóibh maidir le 
bheith ag breathnú ar bhealach níos fearr ar na féidearthachtaí a bhaineann le tacaíocht 
phoiblí ar bhonn Threoirlínte AE i dtaobh rialacha maidir le Státchabhair a chur i 
bhfeidhm i ndáil le líonraí leathanbhanda a imscaradh go tapa, d’fhonn úsáid bonneagair 
leathanbhanda a dhéanamh níos gasta agus níos fusa agus d’fhonn a áirithiú nach 
ndéanfar ceantair thuaithe a fhágáil ar gcúl;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún na forálacha cánach a bhfuil feidhm shonrach acu maidir le 
hearnáil na talmhaíochta a dhíolmhú ó rialacha maidir le Státchabhair, ar forálacha iad a 
thug na Ballstáit isteach chun feirmeoirí a spreagadh le coigilteas réamhchúraim 
deonach a chur ar bun d’fhonn deileáil ar bhealach níos fearr leis an mborradh atá ag 
teacht faoi rioscaí aeráide agus sláinte, chomh maith le géarchéimeanna eacnamaíocha;

32. ag cur in iúl gur díol sásaimh di go ndearnadh an t-athbhreithniú ar an Rialachán de 
minimis Talmhaíochta; ag tabhairt le fios, maidir leis an méadú ar uasmhéid na 
cabhrach in aghaidh an ghnóthais aonair agus an méadú ar an uasteorainn náisiúnta, in 
éineacht le cur i bhfeidhm uasteorann earnála, go gcabhróidh siad le feirmeacha dul i 
ngleic le dúshláin aeráide agus aon saobhadh sa mhargadh a chosc ag an am céanna;

33. ag cur in iúl gur díol sásaimh di an togra le haghaidh rialachán maidir le clár an 
mhargaidh aonair, agus, go sonrach, na gníomhaíochtaí a bhaineann leis an 
mbiashlabhra a dtugtar tacaíocht dóibh ann, amhail bearta tréidliachta agus 
fíteashláintíochta, chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna sláinte ainmhithe agus 
plandaí; á thathant ar an gComhairle agus ar an bParlaimint an chaibidlíocht a thabhairt 
chun críche go pras agus an rialachán a ghlacadh;

34. ag leagan béim ar a thábhachtaí atá conclúidí tráthúla maidir leis an dá thogra ón 
gCoimisiún le haghaidh rialacháin idirthréimhseacha, chun moilleanna agus castachtaí a 
sheachaint a bhféadfadh éagobhsaíocht sa mhargadh a bheith mar thoradh orthu;

35. ag meas go bhfuil sé bunriachtanach na hinniúlachtaí uile a bhaineann le cur i bhfeidhm 
Airteagail 209 agus 210 den Rialachán maidir le CEM Aonair agus a bhaineann le 
Státchabhair le haghaidh forbairt na n-earnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta a 
choinneáil laistigh de AS AGRI, agus, ar an gcaoi sin, a áirithiú gurbh ann don 
saineolas is gá chun aghaidh a thabhairt ar ábhair sa réimse sin agus iad a chomhordú, 
rud atá riachtanach i bhfianaise chineál sonrach na n-earnálacha sin agus atá go hiomlán 
comhsheasmhach leis na cuspóirí agus an tacaíocht a sholáthraítear faoi CBT. 
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