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RÉASÚNÚ GEARR

Déantar oibleagáid an Aontais urraim a thabhairt don Chomhtháthú Beartas ar mhaithe le 
Forbairt (PCD) a chódú in Airteagal 208 de Chonradh Liospóin, ina bhfuil sé geallta ag AE 
go gcuirfidh sé cuspóirí forbartha san áireamh i mbeartas uile ar dócha go ndéanfaidís difear 
do thíortha i mbéal forbartha agus go seachnófar trasnálacha idir na beartas sin. Is iad slándáil 
bia agus talmhaíocht inbhuanaithe réimsí tosaíochta chomhar um fhorbairt an Aontais. I 
gcreat beartais ábhartha an Aontais1 (2010), cuirtear in iúl an tábhacht atá leis an 
gComhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt (PCD) do shlándáil dhomhanda bia agus dírítear 
ar Chomhbheartas Talmhaíochta an Aontais Eorpaigh (CBT).  Cé gur laghdaíodh 
neamhleanúnachas CBT le cuspóirí forbartha i gcaitheamh na mblianta, go háirithe ó cuireadh 
oibleagáid ar AE le Comhaontú EDT ar Thalmhaíocht trádáil a laghdú lenar ndearnadh 
tacaíocht an phobail do thalmhaíocht a shaobhadh agus deireadh a chur le fóirdheontais 
onnmhairiúcháin de réir a chéile, tá fadhbanna le neamhleanúnachas ann fós: 

 Fóirdheontais le haghaidh táirgeadh talmhaíochta san Aontas agus lena dtionscnaítear 
méadú ar onnmhairí nó allmhairí earraí áirithe chuig tíortha nó ó thíortha i mbéal forbartha 
(e.g. Tacaíocht Chúpláilte Dheonach i gcás táirgí a mheastar a bheith íogair do thíortha i 
mbéal forbartha);

 Bearta tacaíochta margaidh lena spreagtar méadú ar onnmhairí earraí áirithe chuig tíortha i 
mbéal forbartha (e.g. tacaíocht stórála i gcás púdar bainne bhearrtha a onnmhairiú in AE, 
ar táirgí iad a onnmhairítear, mar gheall ar rótháirgeadh, chuig tíortha i mbéal forbartha ar 
phraghsanna rí-íseal);

 Tionchair dhiúltacha aeráide nó táirgeadh talmhaíochta atá dian ar acmhainní (e.g. de bharr 
astaíochtaí gás ceaptha teasa earnáil bheostoic an AE, cuirtear le hathrú aeráide agus le 
meath ar fhómhair i réigiúin thrópaiceacha agus fhothrópaiceacha). 

Sainítear sa Rialachán seo cuspóirí agus ionstraimí CBT, ina moltar “samhail seachadta” nua 
lena dtugtar freagracht níos láidre do Bhallstáit an Aontais CBT a mhúnlú. Is beag athrú atá ar 
an mbunús, seachas raon feidhme breise d’uaillmhian laghdaithe, mar is iad na Ballstáit a 
leagfadh síos a spriocanna sonracha féin. Is oth leis an Rapóirtéir nach bhfreagraíonn an togra 
reachtach maidir le togra CBT do ghlao Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe, ina 
éilítear aistriú substaintiúil chuig córais inbhuanaithe táirgthe bia, ag aistriú ón 
bhfeirmeoireacht ard-ionchur atá dian ar acmhainní chuig cleachtais agrai-éiceolaíocha faoi 
2030.

Léiríodh san anailís a rinneadh ar an togra, de bhri go bhfuil an Coimisiún ag moladh 
leanúnachas suntasach maidir le hinneachar CBT, nó “gnó mar is gnách”, leanfadh éifeachtaí 
diúltacha seachtracha de bheith ag an mbeartas ar an bhforbairt i ndiaidh 2021: 

 Ag gabháil leis an togra ón gCoimisiún, tá measúnú tionchair ina bhfuil caibidil ghearr ar 
an gcomhtháthú beartas ar mhaithe le forbairt (PCD), rud nach ábhar misnigh don 
Rapóirtéir go bhfuil oibleagáid CFAE á hurramú: maidir le trádáil, tá ráite ann: “i láthair na 

1 An Coimisiún Eorpach, Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa: 
Creat beartais de chuid an Aontais chun tacú le tíortha i mbéal forbartha aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a 
bhaineann le slándáil bia. COM(2010) 127 final. An Bhruiséil, CE, 31 Márta 2010.
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huaire, ní dhéanann níos mó ná 90 % den tacaíocht dhíreach saobhadh ar an trádáil”, rud 
lena n-aithnítear go hintuigthe go ndéanann fós beagán faoi bhun 10 % den tacaíocht 
dhíreach saobhadh ar an trádáil. 

 Tá an mhír maidir le húsáid eisceachtúil na mbeart tacaíochta don mhargadh an-ghearr 
agus ní dhéantar anailís inti ar na héifeachtaí forbartha. Ní luaitear éifeachtaí diúltacha 
aeráide a d’fhéadfadh a bheith ag CBT maidir le forbairt, cé gur talmhaíocht is cúis le 11 % 
d’astaíochtaí gás ceaptha teasa.

Ós rud é nach léirítear sa dréachtrialachán an chaoi a ndéanfaidh AE agus na Ballstáit PCD a 
áirithiú, ná an chaoi a ndéanfaidh AE faireachán ar thionchar CBT, molann an Rapóirtéir an 
rialachán a leasú mar a leanas:

 tiomantas níos láidre do PCD trí PCD a thabhairt isteach mar chuspóir sonrach agus trí 
“chaibidil maidir le forbairt” a chur leis;

 faireachán a dhéanamh ar thionchar CBT ar fhorbairt tríd an gcreat faireacháin a leathnú 
agus sásra gearáin a thabhairt isteach; 

 féachaint chuige nach ndéanann fóirdheontais, lena n-áirítear tacaíocht ioncaim chúpláilte, 
aon dochar trí bhearta cosanta a thabhairt isteach;

 caighdeáin chomhshaoil íosta a shainiú nach mór do thairbhithe íocaíochtaí díreacha a 
leanúint;   

 an tacaíocht do bharra léagúmacha a leathnú chun allmhairithe soighe do bheatha 
ainmhithe a laghdú;

 teorainn a chur le héifeachtaí diúltacha éiceolaíocha agus aeráide; feabhas a chur ar an 
gcaiteachas ar ghníomhú ar son na haeráide.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe, 
mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Lua 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 42 agus Airteagal 43(2) de,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 42, Airteagal 43(2) agus 
Airteagal 208 de,
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Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún dar teideal "Todhchaí an Bhia 
agus na Feirmeoireachta" an 
29 Samhain 2017 leagadh amach na 
dúshláin, na cuspóirí agus na treochtaí a 
d'fhéadfadh a bheith ann don 
Chomhbheartas Talmhaíochta ("CBT") tar 
éis 2020. Ar na cuspóirí seo tá – inter alia – 
an gá an Comhbheartas Talmhaíochta a 
bheith dírithe níos mó ar thorthaí, ar 
bhorradh a chur faoi nuachóiriú agus 
inbhuanaitheacht fhoriomlán, lena n-
áirítear inbhuanaitheacht eacnamaíoch, 
shóisialta agus aeráide na limistéar 
talmhaíochta, foraoiseachta agus tuaithe, 
agus ar chuidiú le laghdú a dhéanamh ar an 
ualach riaracháin sin a bhíonn ar 
thairbhithe agus ar ualach é a thagann de 
reachtaíocht an Aontais.

(1) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún dar teideal “Todhchaí an Bhia 
agus na Feirmeoireachta” an 
29 Samhain 2017, leagtar amach na 
dúshláin, na cuspóirí agus na treochtaí a 
d’fhéadfadh a bheith ann don 
Chomhbheartas Talmhaíochta (CBT) agus 
do shlándáil bia tar éis 2020. Ar na 
cuspóirí seo tá, inter alia, an gá le CBT a 
bheith dírithe níos mó ar thorthaí, ar bhia 
folláin a tháirgeadh, ar bhorradh a chur 
faoi nuachóiriú agus inbhuanaitheacht 
fhoriomlán, lena n-áirítear 
inbhuanaitheacht eacnamaíoch, shóisialta 
agus aeráide na limistéar talmhaíochta, 
foraoiseachta agus tuaithe, bearnaí 
forbartha idir limistéir éagsúla a laghdú 
agus cuidiú le laghdú a dhéanamh ar an 
ualach riaracháin sin a bhíonn ar 
thairbhithe, ar ualach é a thagann de 
reachtaíocht an Aontais. Ina theannta sin, 
cuirtear béim sa Teachtaireacht sin ar an 
ngné dhomhanda de CBT agus tá ráite 
inti tiomantas an Aontais d’fheabhas a 
chur ar an gComhtháthú Beartais ar 
mhaithe le Forbairt Inbhuanaithe 
(PCSD).

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(1a) Chun aghaidh a thabhairt ar ghné 
dhomhanda agus ar impleachtaí CBT, ba 
cheart don Choimisiún comhtháthú agus 
leanúnachas a áirithiú le beartais agus le 
hionstraimí seachtracha eile de chuid an 
Aontais, go háirithe maidir le comhar um 
fhorbairt agus le trádáil. Ina thiomantas 
do chomhtháthú beartais ar mhaithe le 
forbairt inbhuanaithe, is gá don Aontas 
cuspóirí agus prionsabail forbartha a 
chur san áireamh agus beartais 
talmhaíochta á gceapadh aige, go háirithe 
chun a áirithiú go bhfuil siad i gcomhréir 
leis na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe agus le Comhaontú Pháras.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ós rud é gur gá faobhar a chur ar 
fhreagairt an Chomhbheartais 
Talmhaíochta do na dúshláin agus na 
deiseanna de réir mar a thagann siad chun 
cinn ar an leibhéal idirnáisiúnta, náisiúnta, 
réigiúnach, áitiúil agus ar leibhéal an 
Aontais, ní mór rialachas an 
Chomhbheartais Talmhaíochta a 
chomhchuibhiú agus an chaoi a seachadann 
sé cuspóirí an Aontais a fheabhsú agus an 
t-ualach riaracháin a laghdú go suntasach. I 
gComhbheartas Talmhaíochta atá bunaithe 
ar fheidhmíocht a seachadadh (‘an tsamhail 
seachadta’), ba cheart don Aontas na 
bunpharaiméadair bheartais a shocrú, 
amhail cuspóirí CBT agus na 
bunriachtanais, agus san am céanna ba 
cheart freagracht níos mó a bheith ar na 
Ballstáit maidir leis an gcaoi a 
gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí agus a 
ngnóthóidh siad na spriocanna. Le 
coimhdeacht fheabhsaithe féadtar dálaí 
agus riachtanais áitiúla a chur san áireamh 
níos fearr tríd an tacaíocht a oiriúnú chun 

(2) Ós rud é gur gá faobhar a chur ar 
fhreagairt CBT do na dúshláin amhail 
comhchruinniú méadaitheach talaimh 
talmhaíochta agus na deiseanna de réir 
mar a thagann siad chun cinn ar an leibhéal 
idirnáisiúnta, náisiúnta, réigiúnach, áitiúil 
agus ar leibhéal an Aontais, ní mór 
rialachas CBT a chuíchóiriú agus an chaoi 
a seachadann sé cuspóirí an Aontais a 
fheabhsú agus an t-ualach riaracháin a 
laghdú go suntasach. I gComhbheartas 
Talmhaíochta atá bunaithe ar fheidhmíocht 
a seachadadh (‘an tsamhail seachadta’), ba 
cheart don Aontas na bunpharaiméadair 
bheartais a shocrú, amhail cuspóirí CBT 
agus na bunriachtanais, agus san am 
céanna ba cheart freagracht níos mó a 
bheith ar na Ballstáit maidir leis an gcaoi a 
gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí agus a 
ngnóthóidh siad na spriocanna. Le 
coimhdeacht fheabhsaithe féadtar dálaí 
agus riachtanais áitiúla a chur san áireamh 
níos fearr tríd an tacaíocht a oiriúnú chun 
an rannchuidiú le cuspóirí an Aontais a 
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an rannchuidiú le cuspóirí an Aontais a 
uasmhéadú.

uasmhéadú, lena n-áirítear Clár Oibre 
2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus 
Comhaontú Pháras. Ní féidir é sin a 
dhéanamh ach amháin má tá na 
spriocanna uaillmhianach agus más ann 
do chóras faireacháin chun a áirithiú go 
rannchuidíonn CBT le cosaint an 
chomhshaoil, leis an mbithéagsúlacht, le 
leas ainmhithe agus le ceartas sóisialta ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
domhanda.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Ba cheart go spreagfaí CETFT le 
sineirgíochtaí idir CETFT agus Fís 
Eorpach an úsáid is fearr a bhaint as torthaí 
taighde agus nuálaíochta, go háirithe na 
torthaí sin a thagann as tionscadail a 
mhaoinítear le Fís Eorpach agus an 
Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuálaíocht 
(CEN) ‘um tháirgiúlacht agus 
inbhuanaitheacht talmhaíochta’, ar mhaithe 
le nuálaíochtaí san earnáil feirmeoireachta 
agus sna ceantair thuaithe.

(6) Ba cheart go spreagfaí CETFT le 
sineirgíochtaí idir CETFT agus Fís 
Eorpach an úsáid is fearr a bhaint as torthaí 
taighde agus nuálaíochta, go háirithe na 
torthaí sin a thagann as tionscadail a 
mhaoinítear le Fís Eorpach agus an 
Chomhpháirtíocht Eorpach um Nuálaíocht 
(CEN) ‘um tháirgiúlacht agus 
inbhuanaitheacht talmhaíochta’, ar mhaithe 
le nuálaíochtaí san earnáil feirmeoireachta 
agus sna ceantair thuaithe atá dírithe ar na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
(SFInna). Sa chomhthéacs sin, mar aon 
le Sprioc 2 (Saoirse ón Ocras), spriocanna 
eile atá an-tábhachtach ná Sprioc 5 
(Comhionannas idir Fir agus Mná), 
Sprioc 12 (An Tomhaltas agus An 
Táirgeacht Fhreagrach), Sprioc 13 
(Gníomhaíocht ar son na hAeráide) agus 
Sprioc 15 (Beathra ar Talamh). I gcás 
inarb iomchuí, ba cheart torthaí taighde 
agus nuálaíochta a roinnt le tíortha i 
mbéal forbartha faoi chuimsiú chomhar 
an Aontais um fhorbairt chun forbairt 
inbhuanaithe a chur chun cinn.
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Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun bunús a chur le cuspóirí an 
chomhbheartais talmhaíochta arna bhunú le 
hAirteagal 39 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus lena áirithiú go 
rachaidh an tAontas i ngleic go 
leordhóthanach leis na dúshláin is déanaí 
atá roimhe, is iomchuí foráil a dhéanamh 
maidir le cuspóirí ginearálta lena léireofar 
na treochtaí a thugtar sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún maidir le "Todhchaí an Bhia 
agus na Feirmeoireachta". Ba cheart tacar 
cuspóirí sonracha a shainiú tuilleadh ar 
leibhéal an Aontais agus a chur i bhfeidhm 
tuilleadh ina bpleananna straitéiseacha faoi 
CBT. Agus cothromaíocht idir na gnéithe 
den fhorbairt inbhuanaithe á fáil, i 
gcomhréir leis an measúnú tionchair, ba 
cheart, leis na cuspóirí sonracha sin, 
cuspóirí ginearálta an Chomhbheartais 
Talmhaíochta a aistriú ina dtosaíochtaí 
nithiúla agus reachtaíocht ábhartha an 
Aontais a chur san áireamh, i ndáil leis an 
aeráid, an fuinneamh agus an comhshaol 
go háirithe.

(11) Chun bunús a chur le cuspóirí CBT 
arna bhunú le hAirteagal 39 den Chonradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
(CFAE), agus lena áirithiú go rachaidh an 
tAontas i ngleic go leordhóthanach leis na 
dúshláin is déanaí atá roimhe, is iomchuí 
foráil a dhéanamh maidir le cuspóirí 
ginearálta lena léireofar na treochtaí a 
thugtar sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir le “Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta”. Ba cheart tacar cuspóirí 
sonracha a shainiú tuilleadh ar leibhéal an 
Aontais agus a chur i bhfeidhm tuilleadh ag 
na Ballstáit ina bpleananna straitéiseacha 
faoi CBT. Ba cheart go mbainfí amach 
leis na cuspóirí sin na gnéithe éagsúla den 
fhorbairt inbhuanaithe, agus san am 
céanna cuspóirí ginearálta CBT á n-
aistriú ina dtosaíochtaí nithiúla agus 
reachtaíocht ábhartha an Aontais á gcur 
san áireamh, i ndáil leis an aeráid, an 
fuinneamh agus an comhshaol go háirithe.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11 a) I bhfianaise ról an Aontais mar 
mhór-onnmhaireoir agus mhór-
allmhaireoir, tá ról ag CBT sa mhargadh 
talmhaíochta baile agus sa mhargadh 
talmhaíochta idirnáisiúnta chomh maith, 
agus dá bhrí sin bíonn tionchar aige ar 
shlí bheatha feirmeoirí ar mhionscála 
agus ar athléimneacht na bpobal tuaithe 



AD\1176613GA.docx 9/62 PE629.646v02-00

GA

agus na n-éiceachóras.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11 b) I gcomhréir leis an Teachtaireacht 
maidir le ‘Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta’, ba cheart Airteagal 3 
agus Airteagal 21 den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach (CAE) agus Airteagal 
208 CFAE a bheith curtha san áireamh in 
CBT. Sa Chomhtháthú Beartais ar 
mhaithe le Forbairt (PCD), áirítear 
urraim don phrionsabal ‘ná déan 
díobháil’ trí chruthú na seachtrachtaí 
diúltacha a sheachaint (e.g. trí 
dhífhoraoisiú nó trí dhumpáil 
dhíobhálach), urraim don 
Chomhdhearcadh Eorpach maidir le 
Forbairt agus a thiomantas do na cuspóirí 
a leagtar síos i gClár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach 
chomh maith leis an gCeart i leith 
Forbartha mar a shainmhínítear sa 
Dearbhú maidir leis an gCeart i leith 
Forbartha1a.
__________________
1a arna ghlacadh le rún 41/128 ó 
Chomhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe an 4 Nollaig 1986.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Faoi Chomhbheartas Talmhaíochta 
níos cliste, níos nuachóirithe agus níos 

(12) Faoi CBT níos cliste, níos 
nuachóirithe agus níos inbhuanaithe ní mór 
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inbhuanaithe ní mór dul i ngleic leis an 
taighde agus an nuálaíocht chun freastal ar 
ilfheidhmiúlacht na talmhaíochta, na 
foraoiseachta agus na gcóras bia san 
Aontas, trí infheistíocht a dhéanamh san 
fhorbairt theicneolaíoch agus sa digitiú, 
agus feabhas a chur ar an rochtain ar eolas 
neamhchlaonta fónta ábhartha nua.

dul i ngleic leis an taighde agus an 
nuálaíocht chun bia níos folláine a 
tháirgeadh, go háirithe tríd an 
bhfeirmeoireacht atá saor ó lotnaidicídí a 
bhaint amach de réir a chéile, an 
bhochtaineacht a laghdú, freastal ar 
ilfheidhmiúlacht na talmhaíochta, na 
foraoiseachta agus na gcóras bia san 
Aontas, trí infheistíocht a dhéanamh san 
fhorbairt theicneolaíoch, sa digitiú agus 
cleachtais agrai-éiceolaíocha, agus 
feabhas a chur ar an rochtain ar eolas 
neamhchlaonta fónta ábhartha nua chomh 
maith le deiseanna a chruthú 
d’fheirmeoirí chun faisnéis a mhalartú ar 
mhaithe le pobail tuaithe agus leis an 
earnáil talmhaíochta ar fud an domhain. 
Ba cheart dearcadh inscnebhunaithe agus 
cumhachtú na mban, go háirithe, a 
ionchorprú in CBT agus ba cheart do na 
Ballstáit fochláir a fhorbairt sa Phlean 
Straitéiseach maidir le tacaíocht a 
thabhairt d’fheirmeoirí ban chun 
ionstraimí airgeadais a úsáid agus chun a 
gcuid eolais agus scileanna a uasghrádú.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Agus é faoi shamhail seachadta 
CBT, ba cheart don Aontas cuspóirí an 
Aontais a leagan síos agus na cineálacha 
idirghabhála a shainiú mar aon le 
bunriachtanais an Aontais is infheidhme 
maidir leis na Ballstáit, agus ba cheart go 
mbeadh sé de chúram ar na Ballstáit an 
creat Aontais sin a aistriú ina shocruithe 
tacaíochta is infheidhme maidir le 
tairbhithe. Sa chomhthéacs sin, ba cheart 
do na Ballstáit gníomhú i gcomhréir leis an 
gCairt um Chearta Bunúsacha, prionsabail 
ghinearálta dhlí an Aontais agus a áirithiú 
go mbeidh an creat dlíthiúil maidir le 
tacaíocht ón Aontas a dheonú do 

(13) Agus é faoi shamhail seachadta 
CBT, ba cheart don Aontas cuspóirí an 
Aontais a leagan síos agus na cineálacha 
idirghabhála a shainiú mar aon le 
bunriachtanais an Aontais is infheidhme 
maidir leis na Ballstáit, agus ba cheart go 
mbeadh sé de chúram ar na Ballstáit an 
creat Aontais sin a aistriú ina shocruithe 
tacaíochta is infheidhme maidir le 
tairbhithe. Sa chomhthéacs sin, ba cheart 
do na Ballstáit gníomhú i gcomhréir leis an 
gCairt um Chearta Bunúsacha, prionsabail 
ghinearálta dhlí an Aontais, oibleagáid an 
Aontais Comhtháthú Beartais ar mhaithe 
le Forbairt a áirithiú agus uirlisí 
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thairbhithe bunaithe ar Phleananna 
Straitéiseacha faoi CBT agus i gcomhréir 
leis na prionsabail agus na ceanglais a 
leagtar amach sa Rialachán seo agus faoin 
[Rialachán Cothrománach].

tacaíochta CBT á n-úsáid, agus Clár 
Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe 
agus ba cheart dóibh a áirithiú go mbeidh 
an creat dlíthiúil maidir le tacaíocht ón 
Aontas a dheonú do thairbhithe bunaithe ar 
Phleananna Straitéiseacha faoi CBT agus i 
gcomhréir leis na prionsabail agus na 
ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo 
agus faoin [Rialachán Cothrománach].

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Chun earnáil talmhaíochta chliste 
athléimneach a chothú, leanfaidh 
íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí de bheith 
riachtanach chun tacaíocht ioncaim 
chothrom d’fheirmeoirí a ráthú. Ar an 
gcaoi chéanna, ní mór infheistíocht a 
dhéanamh in athstruchtúrú agus nuachóiriú 
feirme, sa nuálaíocht agus san éagsúlú agus 
glacadh le teicneolaíochtaí nua chun an 
luach saothair a fhaigheann feirmeoirí ón 
margadh a fheabhsú.

(14) Chun earnáil talmhaíochta chliste 
athléimneach a chothú, leanfaidh 
íocaíochtaí díreacha le feirmeoirí de bheith 
riachtanach chun tacaíocht ioncaim 
chothrom d’fheirmeoirí a ráthú. Ar an 
gcaoi chéanna, ní mór infheistíocht a 
dhéanamh in athstruchtúrú agus nuachóiriú 
feirme, sa nuálaíocht agus san éagsúlú agus 
glacadh teicneolaíochtaí nua chun an luach 
saothair a fhaigheann feirmeoirí ón 
margadh a fheabhsú. Mar aon leis sin, ba 
cheart go spreagfadh straitéisí 
infheistíochta an Aontais infheistíochtaí 
freagracha sa talmhaíocht inbhuanaithe 
go háirithe maidir le próiseáil agus le 
breisluach.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) I gcomhthéacs an Comhbheartas 
Talmhaíochta a bheith dírithe níos mó ar 
an margadh, a leagtar amach sa 
Teachtaireacht maidir le ‘The Future of 
Food and Farming’(‘Todhchaí an Bhia 

(15) I gcomhthéacs CBT a bheith dírithe 
níos mó ar mhargadh na hEorpa, mar atá 
leagtha amach sa Teachtaireacht maidir le 
‘The Future of Food and 
Farming’(‘Todhchaí an Bhia agus na 
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agus na Feirmeoireachta’) d'fhéadfadh 
neamhchosaint don mhargadh, an t-athrú 
aeráide agus minicíocht agus déine eachtraí 
adhaimsire a ghabhann leis sin, mar aon le 
géarchéimeanna sláintíochta agus 
fíteashláintíochta, a bheith ina gcúis le 
rioscaí luaineachta praghsanna agus le 
méadú ar bhrúnna ioncaim. Ar an gcaoi 
sin, cé gurb iad feirmeoirí atá freagrach ar 
deireadh as a straitéisí feirme a cheapadh, 
ba cheart creat daingean a chruthú chun 
bainistíocht riosca iomchuí a áirithiú. 
Chuige sin, féadfaidh na Ballstáit agus 
feirmeoirí leas a bhaint as ardán um 
bainistiú riosca ar leibhéal an Aontais i 
dtaca le forbairt acmhainní chun ionstraimí 
airgeadais leordhóthanacha a chur ar fáil 
d’fheirmeoirí agus rochtain ar chaipiteal 
oibre, oiliúint, aistriú eolais agus 
comhairle.

Feirmeoireachta’), d’fhéadfadh 
neamhchosaint don mhargadh, an t-athrú 
aeráide agus minicíocht agus déine eachtraí 
adhaimsire a ghabhann leis sin, mar aon le 
géarchéimeanna sláintíochta agus 
fíteashláintíochta, a bheith ina gcúis le 
rioscaí luaineachta praghsanna agus le 
méadú ar bhrúnna ioncaim. Ar an gcaoi 
sin, cé gurb iad feirmeoirí atá freagrach ar 
deireadh as a straitéisí feirme a cheapadh, 
ba cheart go mbunófaí creat daingean chun 
an margadh a rialáil agus chun bainistiú 
leordhóthanach rioscaí sláinte agus 
aeráide a áirithiú, agus san am céanna 
gaistí agus fadhbanna a thagann chun 
cinn le samhlacha eile ar fud an domhain 
a sheachaint. Chuige sin, féadfaidh na 
Ballstáit agus feirmeoirí leas a bhaint as 
ardán um bainistiú riosca ar leibhéal an 
Aontais i dtaca le forbairt acmhainní chun 
ionstraimí airgeadais leordhóthanacha a 
sholáthar d’fheirmeoirí chomh maith le 
rochtain ar chaipiteal oibre, oiliúint, aistriú 
eolais agus comhairle.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Cúram don chomhshaol agus 
gníomhú ar son na haeráide a dhaingniú 
agus rannchuidiú le cuspóirí an Aontais a 
bhaineann leis an gcomhshaol agus leis an 
aeráid a ghnóthú, is fíor-ardtosaíocht a 
bheidh sa mhéid sin don talmhaíocht agus 
don fhoraoiseacht san Aontas sa todhchaí. 
Ba cheart uaillmhian níos mó i ndáil leis na 
cuspóirí a léiriú le bonnstruchtúr an 
Chomhbheartais Talmhaíochta. De bhua na 
samhla seachadta, ba cheart gníomhaíocht 
a dhéanfar chun dul i ngleic leis an 
díghrádú comhshaoil agus leis an athrú 
aeráide a bheith bunaithe ar thorthaí agus 
ba cheart Airteagal 11 CFAE, chun na 
críche seo, a mheas mar oibleagáid toradh 

(16) Cúram don chomhshaol agus 
gníomhú ar son na haeráide a dhaingniú 
agus rannchuidiú le cuspóirí an Aontais a 
bhaineann leis an gcomhshaol agus leis an 
aeráid a ghnóthú, is fíor-ardtosaíocht a 
bheidh sa mhéid sin don talmhaíocht agus 
don fhoraoiseacht san Aontas sa todhchaí. 
Dá bhrí sin, ba cheart uaillmhian níos mó a 
léiriú i mbonnstruchtúr CBT agus ba 
cheart dlús a chur leis chun na cuspóirí 
sin a bhaint amach agus úsáid a bhaint as 
an bhfeirmeoireacht sa chomhrac i 
gcoinne an athraithe aeráide. De bhua na 
samhla seachadta, ba cheart gníomhaíocht 
a dhéanfar chun dul i ngleic leis an 
díghrádú comhshaoil agus leis an athrú 
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a ghnóthú. aeráide a bheith bunaithe ar thorthaí agus 
ba cheart Airteagal 11 CFAE, chun na 
críche seo, a mheas mar oibleagáid toradh 
a ghnóthú. De bhrí go mbíonn roinnt 
ceantar tuaithe san Aontas thíos le 
fadhbanna struchtúracha amhail easpa 
deiseanna fostaíochta tarraingteacha, 
ganntanas scileanna, tearcinfheistíocht sa 
nascacht, i mbonneagair agus seirbhísí 
riachtanacha, mar aon leis an imirce i 
measc na hóige, tá gá bunúsach le bonn 
socheacnamaíoch na gceantar sin a neartú i 
gcomhréir le Dearbhú Chorcaí 2.0., go 
háirithe trí bhíthin cruthú post, lena n-
áirítear i dtríú tíortha don daonra atá ag 
méadú, agus athnuachan glúine, trí phoist 
agus fás an Choimisiúin a thabhairt chuig 
na ceantair thuaithe, trí chuimsiú shóisialta, 
an t-athnuachan ó ghlúin go glúin agus 
forbairt ‘Sráidbhailte Cliste’ a chur chun 
cinn ar fud na gceantar tuaithe san Eoraip. 
Mar a luaitear sa Teachtaireacht maidir le 
“Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta” féadtar ionchas maith 
fáis agus post a thairiscint i gceantair 
thuaithe trí bhíthin slabhraí luacha tuaithe 
amhail fuinneamh in-athnuaite, an 
bithgheilleagar atá ag teacht chun cinn, an 
geilleagar ciorclach agus an 
éiceathurasóireacht. Sa chomhthéacs sin, is 
féidir ról tábhachtach a bheith ag 
ionstraimí airgeadais agus úsáid ráthaíocht 
InvestEU maidir le rochtain ar mhaoiniú a 
áirithiú agus leis an acmhainneacht fáis i 
bhfeirmeacha agus fiontair a dhaingniú. Tá 
ionchas i dtaca le deiseanna fostaíochta i 
gceantair thuaithe do náisiúnaigh tríú 
tíortha a fhanann go dleathach, rud a 
chuireann lena lánpháirtiú sóisialta agus 
eacnamaíoch go háirithe faoi chuimsiú 
straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an 
phobail.

De bhrí go mbíonn roinnt ceantar tuaithe 
san Aontas thíos le fadhbanna 
struchtúracha amhail easpa deiseanna 
fostaíochta tarraingteacha, ganntanas 
scileanna, tearcinfheistíocht sa nascacht, i 
mbonneagair agus seirbhísí riachtanacha, 
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mar aon leis an imirce i measc na hóige, tá 
gá bunúsach le bonn socheacnamaíoch na 
gceantar sin a neartú i gcomhréir le 
Dearbhú Chorcaí 2.0., trí bhíthin cruthú 
post agus athnuachan glúine, trí phoist agus 
fás an Choimisiúin a thabhairt chuig na 
ceantair thuaithe, trí chuimsiú shóisialta, an 
athnuachan ó ghlúin go glúin agus forbairt 
‘Sráidbhailte Cliste’ a chur chun cinn ar 
fud na gceantar tuaithe san Eoraip.  Mar a 
luaitear sa Teachtaireacht maidir le 
“Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta” féadtar poitéinseal maith 
fáis agus post a chur ar fáil i gceantair 
tuaithe trí bhíthin slabhraí luacha tuaithe 
amhail fuinneamh in-athnuaite, an 
bithgheilleagar atá ag teacht chun cinn, an 
geilleagar ciorclach agus an 
éiceathurasóireacht. Sa chomhthéacs sin, is 
féidir ról tábhachtach a bheith ag 
ionstraimí airgeadais agus úsáid ráthaíocht 
InvestEU maidir le rochtain ar mhaoiniú a 
áirithiú agus leis an acmhainneacht fáis i 
bhfeirmeacha agus fiontair a dhaingniú. Tá 
ionchas i dtaca le deiseanna fostaíochta i 
gceantair thuaithe do náisiúnaigh tríú 
tíortha a fhanann go dleathach, rud a 
chuireann lena lánpháirtiú sóisialta agus 
eacnamaíoch go háirithe faoi chuimsiú 
straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an 
phobail.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Ba cheart don Chomhbheartas 
Talmhaíochta leanúint den tslándáil bia a 
áirithiú agus ba cheart a tuiscint as sin 
rochtain a bheith ar fáil ar bhia 
leordhóthanach sábháilte cothaitheach i 
gcónaí.  Anuas air sin, ba cheart go 
gcuideodh sé leis an earnáil talmhaíochta 
san Aontas freagairt níos fearr d'éilimh na 
sochaí maidir le bia agus sláinte, lena n-

(17) Ba cheart do CBT leanúint den 
tslándáil bia a áirithiú don Aontas, ar 
cheart a thuiscint as sin rochtain a bheith ar 
fáil ar bhia leordhóthanach sábháilte 
cothaitheach i gcónaí agus méadú a 
dhéanamh ar tháirgeadh próitéin glasraí 
san Aontas. Thairis sin, ba cheart go 
gcuideodh sé leis an earnáil talmhaíochta 
san Aontas freagairt níos fearr d’éilimh na 
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áirítear táirgeadh talmhaíochta 
inbhuanaithe, cothú níos sláintiúla, 
dramhbhia agus leas ainmhithe. Ba cheart 
don Chomhbheartas Talmhaíochta leanúint 
de tháirgeacht a bhfuil tréithe sonracha 
luachmhara aici a chur chun cinn agus, ag 
an am ceanna, cuidiú le feirmeoirí a 
dtáirgeadh a choigeartú go 
réamhghníomhach de réir comharthaí 
margaidh agus éilimh thomhaltóirí.

sochaí maidir le bia agus sláinte, lena n-
áirítear táirgeadh talmhaíochta 
inbhuanaithe, cothú níos sláintiúla, 
dramhbhia a laghdú agus feabhas a chur 
ar leas ainmhithe. Ba cheart do CBT 
leanúint de tháirgeacht a bhfuil tréithe 
sonracha luachmhara aici a chur chun cinn 
agus, ag an am céanna, cuidiú le feirmeoirí 
a dtáirgeadh a choigeartú go 
réamhghníomhach de réir comharthaí 
margaidh agus éilimh thomhaltóirí, 
rochtain a fháil ar thalamh ar 
phraghsanna réasúnta, feirmeoirí óga a 
spreagadh chun gnólacht a chur ar bun 
agus trí shlabhraí soláthair gairide agus 
ceannach áitiúil a chur chun cinn. Ba 
cheart do na Ballstáit a áirithiú go dtugtar 
tacaíocht airgeadais d’fheirmeoirí chun 
scileanna nua riachtanacha a fhoghlaim 
chun a dtáirgeadh a oiriúnú chun freastal 
ar riachtanais tomhaltóirí agus slite 
beatha i bpobail tuaithe ar fud an 
domhain a chosaint. Gan dochar dá ghné 
mar bheartas inmheánach an Aontais, ba 
cheart comhtháthú iarbhír CBT i 
ngeilleagar an domhain a mheas i ndáil 
leis na deiseanna agus leis an 
bhfreagracht a eascróidh as sin don 
Aontas agus dá chomhpháirtithe 
domhanda. Maidir le tíortha i mbéal 
forbartha, ba cheart Comhtháthú Beartais 
ar mhaithe le Forbairt (PCD) a bheith ina 
threoirlíne don Aontas agus do na 
Ballstáit.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17 a) Mar athdhearbhú ar a dtiomantas 
i leith Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe (SFInna) Chlár Oibre 2030 
agus Chomhaontú Pháras, ba cheart don 
Aontas agus do na Ballstáit aistriú go 
córas nua Eorpach bia agus talmhaíochta 
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i gcomhréir le cineál bunathraitheach 
Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe agus Chomhaontú Pháras, 
bunaithe ar na conclúidí ón Measúnú 
Idirnáisiúnta ar Eolas, Eolaíocht agus 
Teicneolaíocht Talmhaíochta don 
Fhorbairt agus na moltaí ó Rapóirtéir 
Speisialta na Náisiún Aontaithe maidir 
leis an gceart chun bia. Dá bhrí sin, ba 
cheart a áireamh air sin talmhaíocht 
éagsúlaithe agus inbhuanaithe agus 
cleachtais talmhaíochta athléimneacha a 
chur chun cinn, arb é is aidhm dóibh 
acmhainní nádúrtha a chosaint agus a 
fheabhsú, éiceachórais a threisiú agus an 
cumas atá iontu oiriúnú don athrú 
aeráide agus é a mhaolú. Dá bhrí sin, 
níor cheart go gcuirfeadh bearta arna 
ndéanamh faoin Rialachán seo isteach ar 
acmhainneacht táirgeachta bia agus ar 
shlándáil fhadtéarmach bia i dtíortha i 
mbéal forbartha, go háirithe sna tíortha is 
lú forbairt (LDCanna).

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17 b) Ba cheart don Aontas slándáil 
dhomhanda bia a áirithiú trí laghdú a 
dhéanamh ar spleáchas na dtíortha i 
mbéal forbartha ar allmhairí bia, neartú a 
dhéanamh ar a n-athléimneacht in 
aghaidh suaití seachtracha atá nasctha, 
mar shampla, le luaineacht praghsanna 
tráchtearraí talmhaíochta nó le tubaistí 
nádúrtha. Chuige sin, ba cheart do CBT 
nua rannchuidiú chun leas a bhaint as 
acmhainneacht feirmeoirí beaga agus 
fiontar beag talmhaíochta i dtíortha i 
mbéal forbartha, agus é mar aidhm leis a 
dtáirgeadh bia a mhéadú agus a éagsúlú 
chun freagairt do mhargaí baile agus 
réigiúnacha.
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Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20a) D’fhonn Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe 
(SFInna) a bhaint amach, go háirithe 
Sprioc 1 (Deireadh leis an 
mBochtaineacht) agus Sprioc 2 (Saoirse 
ón Ocras), chomh maith le comhtháthú 
beartais maidir le forbairt a ráthú i 
gcomhréir le hAirteagal 208 CFAE agus 
na ceanglais maidir leis an 
gComhdhearcadh Eorpach maidir le 
Forbairt a chomhlíonadh, ba cheart do 
CBT tacaíocht a thabhairt d’fheirmeacha 
inbhuanaithe teaghlaigh i dtíortha i 
mbéal forbartha, chun slándáil an 
tsoláthair bia áitiúil a ráthú agus chun 
dul i ngleic le tréigean na tuaithe. Ar an 
ábhar sin, níor cheart táirgí talmhaíochta 
AE a onnmhairiú ar phraghsanna nach 
gcumhdaítear costais táirgeachta leo.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Mar fhorbairt ar an gcóras 
traschomhlíonta atá ann cheana agus a 
chuirtear i bhfeidhm go 2020, déantar nasc 
leis an gcóras coinníollachta nua idir 
tacaíocht iomlán faoi CBT a fháil agus 
comhlíonadh bunchaighdeán a bhaineann 
leis an gcomhshaol, an t-athrú aeráide, an 
tsláinte phoiblí, sláinte ainmhithe, sláinte 
phoiblí agus leasa ainmhithe ag an tairbhí. 
Is é atá sna caighdeáin bhunúsacha liosta 
de cheanglais reachtúla bhainistíochta 
('CRBanna') agus caighdeáin maidir le cóir 

(21) Mar fhorbairt ar an gcóras 
traschomhlíonta atá ann cheana agus a 
chuirtear i bhfeidhm go 2020, déantar nasc 
leis an gcóras coinníollachta nua idir 
tacaíocht iomlán faoi CBT a fháil agus 
comhlíonadh bunchaighdeán a bhaineann 
leis an gcomhshaol, an t-athrú aeráide, an 
tsláinte phoiblí, sláinte ainmhithe, sláinte 
phoiblí agus leas ainmhithe ag an tairbhí. Is 
é atá sna bunchaighdeáin liosta de 
cheanglais reachtúla bhainistíochta 
(CRBanna) agus caighdeáin maidir le cóir 
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mhaith thalmhaíochta agus chomhshaoil 
('CMTCanna') i bhfoirm chomhleanúnach. 
Leis na bunchaighdeáin sin ba cheart na 
dúshláin ó thaobh an chomhshaoil agus na 
haeráide de agus bonnstruchtúr nua an 
Chomhbheartais Talmhaíochta a chur san 
áireamh níos fearr agus ar an gcaoi sin 
leibhéal níos airde uaillmhéine comhshaoil 
agus aeráide a chur ar fáil mar a d'fhógair 
an Coimisiún sna teachtaireachtaí uaidh 
maidir le ‘Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta’ agus sa Chreat 
Airgeadais Ilbhliantúil (CAI). Leis an 
gcoinníollacht dírítear ar rannchuidiú le 
talmhaíocht inbhuanaithe a fhorbairt trí na 
tairbhithe a chur ar an eolas faoin ngá atá 
ann na bunchaighdeáin sin a urramú. Is é is 
aidhm dó freisin rannchuidiú leis an 
gComhbheartas Talmhaíochta a 
chomhoiriúnú níos mó d'ionchas an tsochaí 
trí fheabhas a chur ar chomhsheasmhacht 
an bheartais sin leis na cuspóirí maidir leis 
an gcomhshaol, le sláinte phoiblí, le sláinte 
ainmhithe, le sláinte plandaí agus le leas 
ainmhithe. Ba cheart an choinníollacht a 
bheith ina dlúthchuid de bhonnstruchtúr 
comhshaoil an Chomhbheartais 
Talmhaíochta, mar chuid den bhonnlíne i 
gcomhair gealltanas comhshaoil agus 
aeráide níos uaillmhianaí, agus ba cheart í 
a chur i bhfeidhm go huaillmhianach ar fud 
an Aontais. Maidir leis na feirmeoirí nach 
gcomhlíonann na ceanglais sin, ba cheart 
do na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear 
pionóis chomhréireacha éifeachtacha 
athchomhairleacha i bhfeidhm i gcomhréir 
leis an [Rialachán Cothrománach].

mhaith thalmhaíochta agus chomhshaoil 
(CMTCanna) i bhfoirm chomhleanúnach. 
Leis na bunchaighdeáin sin ba cheart na 
dúshláin ó thaobh an chomhshaoil agus na 
haeráide de agus bonnstruchtúr nua CBT a 
chur san áireamh níos fearr agus ar an 
gcaoi sin leibhéal níos airde uaillmhéine 
comhshaoil agus aeráide a chur ar fáil mar 
a d’fhógair an Coimisiún sna 
teachtaireachtaí uaidh maidir le ‘Todhchaí 
an Bhia agus na Feirmeoireachta’ agus sa 
Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI). Ba 
cheart PCD a chur san áireamh agus na 
ceanglais agus na caighdeáin thuasluaite 
á ndearadh, á gcur chun feidhme agus á 
measúnú. Leis an gcoinníollacht, dírítear 
ar rannchuidiú le talmhaíocht inbhuanaithe 
a fhorbairt trí na tairbhithe a chur ar an 
eolas faoin ngá atá ann na bunchaighdeáin 
sin a urramú. Is é is aidhm di freisin 
rannchuidiú le CBT a chomhoiriúnú níos 
mó d’ionchas na sochaí trí fheabhas a chur 
ar chomhsheasmhacht an bheartais sin leis 
na cuspóirí maidir leis an gcomhshaol, le 
sláinte phoiblí, le sláinte ainmhithe, le 
sláinte plandaí agus le leas ainmhithe. Ba 
cheart an choinníollacht a bheith ina 
dlúthchuid de bhonnstruchtúr comhshaoil 
CBT, mar chuid den bhonnlíne i gcomhair 
gealltanas comhshaoil agus aeráide níos 
uaillmhianaí, agus ba cheart í a chur i 
bhfeidhm go huaillmhianach ar fud an 
Aontais. Maidir leis na feirmeoirí nach 
gcomhlíonann na ceanglais sin, ba cheart 
do na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear 
pionóis chomhréireacha éifeachtacha 
athchomhairleacha i bhfeidhm i gcomhréir 
leis [an Rialachán Cothrománach].

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) Ba cheart do na Ballstáit seirbhísí 
comhairleacha feirme a bhunú chun críche 

(24) Ba cheart do na Ballstáit seirbhísí 
comhairleacha feirme a bhunú chun críche 
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bainistiú inbhuanaitheach agus feidhmíocht 
fhoriomlán gabháltas talmhaíochta agus 
gnólachtaí tuaithe a fheabhsú, lena 
gcumhdófar gnéithe eacnamaíocha, 
comhshaoil agus sóisialta, agus na 
feabhsuithe is gá a dhéanamh a shainiú 
maidir leis na bearta go léir ar an leibhéal 
feirme dá bhforáiltear sna Pleananna 
Straitéiseacha faoin gComhbheartas 
Talmhaíochta. Ba cheart go gcuideodh na 
seirbhísí comhairleacha feirme sin le 
feirmeoirí agus tairbhithe eile an 
Chomhbheartais Talmhaíochta a bheith 
níos eolaí ar an ngaol atá idir bainistiú 
feirme agus bainistiú talún ar thaobh 
amháin agus caighdeáin, ceanglais agus 
faisnéis áirithe a bhaineann leis an 
gcomhshaol agus an aeráid ar an taobh eile. 
Ar liosta na nithe deireanacha sin tá 
caighdeáin is infheidhme maidir le 
feirmeoirí agus tairbhithe an 
Chomhbheartais Talmhaíochta eile nó atá 
riachtanach dóibh agus atá socraithe sa 
Phlean Straitéiseach faoi CBT, mar aon le 
caighdeáin a thagann as an reachtaíocht 
maidir le huisce, úsáid inbhuanaithe 
lotnaidicídí, agus tionscnaimh um 
fhrithsheasmhacht in aghaidh 
frithmhiocróbach a chomhrac agus rioscaí 
a bhainistiú. Chun cáilíocht agus 
éifeachtacht na comhairle sin a fheabhsú, 
ba cheart do na Ballstáit na seirbhísí 
comhairleacha a chomhtháthú sna Córais 
um Eolas agus Nuálaíocht Talmhaíochta 
(AKISanna) chun go bhféadfaidh siad 
faisnéis eolaíoch agus theicneolaíoch a 
chur ar fáil , atá cothrom le dáta agus a 
ceapadh trí bhíthin taighde agus 
nuálaíochta.

bainistiú inbhuanaithe agus feidhmíocht 
fhoriomlán gabháltas talmhaíochta agus 
gnólachtaí tuaithe a fheabhsú, lena 
gcumhdófar gnéithe eacnamaíocha, 
comhshaoil agus sóisialta, agus na 
feabhsuithe is gá a dhéanamh a shainiú 
maidir leis na bearta go léir ar an leibhéal 
feirme dá bhforáiltear sna Pleananna 
Straitéiseacha faoi CBT. Ba cheart go 
gcuideodh na seirbhísí comhairleacha 
feirme sin le feirmeoirí agus tairbhithe eile 
CBT a bheith níos eolaí ar an ngaol atá idir 
bainistiú feirme agus bainistiú talún ar 
thaobh amháin agus caighdeáin, ceanglais 
agus faisnéis áirithe a bhaineann leis an 
gcomhshaol agus an aeráid ar an taobh eile. 
Ar liosta na nithe deireanacha sin tá 
caighdeáin is infheidhme maidir le 
feirmeoirí agus tairbhithe CBT eile nó atá 
riachtanach dóibh agus atá leagtha síos sa 
Phlean Straitéiseach faoi CBT, mar aon le 
caighdeáin a thagann as an reachtaíocht 
maidir le huisce, úsáid inbhuanaithe 
lotnaidicídí, agus tionscnaimh chun an 
fhrithsheasmhacht in aghaidh 
frithmhiocróbach a chomhrac agus rioscaí 
a bhainistiú. Chun cáilíocht agus 
éifeachtacht na comhairle sin a fheabhsú, 
ba cheart do na Ballstáit na seirbhísí 
comhairleacha a chomhtháthú sna Córais 
um Eolas agus Nuálaíocht Talmhaíochta 
(AKISanna) chun go bhféadfaidh siad 
faisnéis eolaíoch agus theicneolaíoch a 
chur ar fáil, ar faisnéis í atá cothrom le dáta 
agus a ceapadh trí bhíthin taighde agus 
nuálaíochta. Chomh maith leis sin, ba 
cheart oiliúint a bheith ag comhairleoirí 
chun tuiscint níos fearr a fháil ar ghné 
dhomhanda CBT. 

Réasúnú

Níl baint dhíreach ag gach feirmeoir le trádáil idirnáisiúnta ná ní féidir talamh slán a 
dhéanamh de go mbeidh siad ar an eolas faoi idirnaisc na trádála idirnáisiúnta nó faoi 
thionchair dhomhanda ar an gcomhshaol agus ar an aeráid. Tugann na seirbhísí 
comhairleacha feirme deis chun feasacht a ardú agus an earnáil phríobháideach a 
chomhtháthú tuilleadh i dtaca le hiarrachtaí AE chun dul i ngleic le dúshláin ar an leibhéal 
idirnáisiúnta. 
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Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Ba cheart go n-áiritheofaí leis an 
gComhbheartas Talmhaíochta go méadódh 
na Ballstáit an seachadadh comhshaoil trí 
riachtanais áitiúla agus cúinsí iarbhír 
feirmeoirí a urramú. Faoi íocaíochtaí 
díreacha sa Phlean Straitéiseach faoi CBT 
ba cheart do na Ballstáit éiciscéimeanna a 
bheidh deonach d'fheirmeoirí a bhunú, ar 
cheart iad a chomhordú go hiomlán le 
hidirghabhálacha ábhartha eile. Ba cheart 
do na Ballstáit iad a shainiú mar íocaíocht 
a dheonaítear chun íoc as earraí poiblí a 
chuirtear ar fáil trí bhíthin cleachtais 
talmhaíochta a dhéanann tairbhe don 
chomhshaol agus don aeráid nó mar 
chúiteamh ar na cleachtais sin a thabhairt 
isteach. San dá chás sin ba cheart gurbh é 
ba aidhm dóibh feidhmíocht comhshaoil 
agus aeráide an Chomhbheartais 
Talmhaíochta a fheabhsú agus dá bharr sin 
a mheas go rachaidís thar na ceanglais 
éigeantach dá bhforordaítear cheana leis an 
gcóras coinníollachta. Féadfaidh na 
Ballstáit éiciscéimeanna a bhunú le 
haghaidh cleachtais talmhaíochta amhail 
bainistiú feabhsaithe ar fhéaraigh bhuana 
agus gnéithe tírdhreacha, agus an 
fheirmeoireacht orgánach. Féadtar 
"scéimeanna leibhéil iontrála" a chur san 
áireamh freisin leis na scéimeanna sin rud a 
fhéadfaidh a bheith ina choinníoll maidir le 
glacadh le gealltanais forbartha tuaithe níos 
uaillmhianaí.

(31) Ba cheart go n-áiritheofaí le CBT 
go méadódh na Ballstáit an seachadadh 
comhshaoil trí riachtanais áitiúla agus 
cúinsí iarbhír feirmeoirí a urramú. Faoi 
íocaíochtaí díreacha sa Phlean Straitéiseach 
faoi CBT ba cheart do na Ballstáit 
éiciscéimeanna a bheidh deonach 
d’fheirmeoirí a bhunú, ar cheart iad a 
chomhordú go hiomlán le hidirghabhálacha 
ábhartha eile. Ba cheart do na Ballstáit iad 
a shainiú mar íocaíocht a dheonaítear chun 
íoc as earraí poiblí a chuirtear ar fáil trí 
bhíthin cleachtais talmhaíochta a dhéanann 
tairbhe don chomhshaol agus don aeráid nó 
mar chúiteamh ar na cleachtais sin a 
thabhairt isteach. Sa dá chás sin ba cheart 
gurbh é ba aidhm dóibh feidhmíocht 
comhshaoil agus aeráide CBT a fheabhsú 
agus dá bharr sin a mheas go rachaidís thar 
na ceanglais éigeantacha dá bhforordaítear 
cheana leis an gcóras coinníollachta. 
Féadfaidh na Ballstáit éiciscéimeanna a 
bhunú chun samhlacha táirgeachta atá 
tairbheach don chomhshaol a chur chun 
cinn agus chun gach cineál cleachtas 
talmhaíochta a chur chun cinn amhail, i 
measc bearta eile, bainistiú feabhsaithe ar 
fhéaraigh bhuana agus ar ghnéithe 
tírdhreacha, agus an fheirmeoireacht 
orgánach. Féadtar “scéimeanna leibhéil 
iontrála” a chur san áireamh freisin leis na 
scéimeanna sin rud a fhéadfaidh a bheith 
ina choinníoll maidir le glacadh le 
gealltanais forbartha tuaithe níos 
uaillmhianaí.
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Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Ba cheart nach gceadófaí do na 
Ballstáit cuid dá n-uasteorainn airgeadais 
atá ar fáil d'íocaíochtaí díreacha i leith na 
tacaíochta ioncaim cúpláilte a úsáid chun 
feabhas a chur ar an iomaíochas, 
inbhuanaitheacht, agus/nó an cháilíocht in 
earnálacha nó réimsí táirgeachta áirithe a 
bhfuil tábhacht shonrach ag baint leo ar 
chúiseanna tábhachtacha sóisialta, 
eacnamaíocha nó chomhshaoil agus a 
bhfuil deacrachtaí áirithe ag baint leo. Ina 
theannta sin ba cheart na Ballstáit a bheith 
ina ann cuid dá n-uasteorainn airgeadais, 
atá ar fáil d'íocaíochtaí díreacha chun 
tacaíocht ioncaim chúpláilte ar mhaithe le 
tacú le barraí próitéine a thairgeadh chun 
easnamh an Aontais ina leith seo, a laghdú.

(32) Ba cheart go gceadófaí do na 
Ballstáit úsáid a bhaint as cuid dá n-
uasteorainn airgeadais atá ar fáil 
d’íocaíochtaí díreacha i leith na tacaíochta 
ioncaim cúpláilte chun feabhas a chur ar an 
iomaíochas, ar an inbhuanaitheacht, 
agus/nó ar an gcáilíocht in earnálacha nó 
réimsí táirgeachta áirithe a bhfuil tábhacht 
shonrach ag baint leo ar chúiseanna 
tábhachtacha sóisialta, eacnamaíocha nó 
chomhshaoil agus a bhfuil deacrachtaí 
áirithe ag baint leo. Ba cheart go 
bhfreagródh an tacaíocht ioncaim 
chúpláilte do riachtanais nó do shochair 
shoiléire chomhshaoil nó 
shocheacnamaíocha nó ba cheart an 
tacaíocht sin a dheonú le haghaidh 
modhanna táirgíochta a théann níos faide 
ná na caighdeáin a leagtar amach sa 
chóras tras-chomhlíonta. Ba cheart do na 
Ballstáit a mhíniú go soiléir ina bplean 
straitéiseach an fáth a gcuirfeadh deonú 
tacaíochta cúpláilte le hiarrachtaí 
cuspóirí eacnamaíocha, sóisialta nó 
comhshaoil a shaothrú agus an fáth nach 
féidir cuspóirí comhchosúla a bhaint 
amach le bearta forbartha tuaithe. I 
gcomhréir le Clár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe agus le 
Comhaontú Pháras, níor cheart go 
ngabhfadh éifeachtaí diúltacha le 
tacaíocht ioncaim chúpláilte i gcás tíortha 
i mbéal forbartha agus níor cheart go 
gcruthódh an tacaíocht sin saobhadh ar 
an margadh inmheánach ná ar an 
margadh idirnáisiúnta. Ina theannta sin ba 
cheart cead a bheith ag na Ballstáit cuid dá 
n-uasteorainn airgeadais atá ar fáil 
d’íocaíochtaí díreacha a úsáid chun 
tacaíocht ioncaim chúpláilte a dheonú go 
sonrach ar mhaithe le tacú le táirgeadh 
barraí próitéine chun easnamh an Aontais 



PE629.646v02-00 22/62 AD\1176613GA.docx

GA

ina leith seo a laghdú, agus ar an gcaoi sin 
a spleáchas ar bhia ainmhithe 
allmhairithe a laghdú, go háirithe táirgí 
soighe agus pailme ola lena méadaítear 
dífhoraoisiú, grabáil talún, caillteanas 
bithéagsúlachta agus díláithriú pobal. 
Más rud é go ndéantar barra próitéine a 
allmhairiú ó thríú tíortha, ba cheart iad a 
bheith deimhnithe ag an Aontas mar 
bharra a táirgeadh go hinbhuanaithe. 
Maidir le híocaíochtaí a dheonaítear chun 
táirgeadh barra léagúmacha a 
tháirgeadh, ba cheart iad a bheith i 
gcomhréir leis na moltaí a rinne an 
Coimisiún Eorpach ina Tuarascáil chuig 
an gComhairle agus chuig Parlaimint na 
hEorpa maidir le forbairt próitéiní 
plandúla san Aontas Eorpach. Ba cheart 
allmhairiú freagrach próitéiní plandúla 
isteach san Aontas a chur chun cinn trí 
phlean gníomhaíochta cuimsitheach a 
thabhairt isteach mar chuid de straitéis 
léagúmach uile-Aontais arb é is aidhm dó 
spleáchas allmhairithe ar shoighe nó ar 
bheatha ainmhithe ó thríú tíortha a 
laghdú.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32a) Ag cur san áireamh an fhorbairt 
leanúnach a dhéantar ar dhigitiú in 
earnáil na talmhaíochta, ba cheart go 
mbeadh na Ballstáit in ann fochlár a 
fhorbairt chun scileanna digiteacha a 
uasghrádú i gceantair thuaithe agus 
féadfaidh siad tuilleadh beart a 
dhéanamh chun an bhearna inscne 
dhigiteach a íoslaghdú trí rochtain na 
mban ar fhoghlaim ar feadh an tsaoil a 
éascú, mar aon le gairmoiliúint agus 
oiliúint ghairmiúil i limistéir thuaithe.
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Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33) Ba cheart comhlíonadh na 
tacaíochta ioncaim cúpláilte maidir le 
gealltanais idirnáisiúnta an Aontais a 
áirithiú. Áirítear leis sin go háirithe go 
bhfuil ceanglais an Mheabhráin Tuisceana 
idir an Comhphobal Eorpach agus Stáit 
Aontaithe Mheiriceá maidir le síolta ola 
faoi chreat an Chomhaontaithe Ghinearálta 
um Tharaifí agus Thrádáil,17 go bhfuil na 
ceanglais sin infheidhme tar éis athruithe a 
rinneadh ar bhonnlimistéar ar leith an 
Aontais do shíolta ola de thoradh athruithe 
ar chomhdhéanamh an Aontais. Beidh an 
chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh chun críche rialacha 
mionsonraithe a leagan síos ina leith sin.

(33) Ba cheart comhlíonadh na 
tacaíochta ioncaim cúpláilte maidir le 
gealltanais idirnáisiúnta an Aontais agus 
na forálacha ginearálta maidir lena 
ghníomhaíocht sheachtrach a áirithiú. 
Áirítear leis sin go háirithe go bhfuil 
ceanglais an Mheabhráin Tuisceana idir an 
Comhphobal Eorpach agus Stáit Aontaithe 
Mheiriceá maidir le síolta ola faoi chreat an 
Chomhaontaithe Ghinearálta um Tharaifí 
agus Thrádáil,17 go bhfuil na ceanglais sin 
infheidhme tar éis athruithe a rinneadh ar 
bhonnlimistéar ar leith an Aontais do 
shíolta ola de thoradh athruithe ar 
chomhdhéanamh an Aontais. Beidh an 
chumhacht ag an gCoimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh chun críche rialacha 
mionsonraithe a leagan síos ina leith sin.

_________________ _________________
17 Meabhrán Tuisceana idir Comhphobal 
Eacnamaíochta na hEorpa agus Stáit 
Aontaithe Mheiriceá maidir le síolta ola 
faoi GATT (IO L 147, 18.6.1993)

17 Meabhrán Tuisceana idir Comhphobal 
Eacnamaíochta na hEorpa agus Stáit 
Aontaithe Mheiriceá maidir le síolta ola 
faoi GATT (IO L 147, 18.6.1993)

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 33 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33 a) Chun a áirithiú go mbeidh 
idirghabhálacha i gcomhréir le gealltanas 
an Aontais maidir le PCD, ba cheart 
foráil a dhéanamh maidir le faireachán 
leanúnach agus cuimsitheach. Ba cheart 
an measúnú ar éifeachtaí seachtracha 
CBT a dhéanamh go córasach i.e. le 
cabhair ó tháscairí SFI. Ar an mbonn sin, 



PE629.646v02-00 24/62 AD\1176613GA.docx

GA

ba cheart go gcumhachtófaí don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh maille le rialacha lena saineofaí 
bearta leordhóthanacha chun an 
faireachán a rialáil. Sa chomhthéacs sin, 
ba cheart don Choimisiún leathnú a 
dhéanamh ar shainordú fhaireachlanna 
mhargadh AE chun faireachán a 
dhéanamh ar ghné dhomhanda CBT, go 
háirithe ar allmhairí agus ar onnmhairí 
chuig agus ó na Tíortha is Lú Forbairt. 
Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar 
tháirgí a mheasann tíortha 
comhpháirtíochta a bheith íogair agus ar 
tháirgí a dhíorthaítear ó na hearnálacha 
sin ina ndéantar íocaíochtaí cúpláilte 
CBT a dheonú agus ina ndéantar bearta 
bainistithe géarchéime CBT a úsáid. I 
gcás ina bhfógraítear tríd an gcóras 
luathrabhaidh go bhfuil sárú á dhéanamh 
ar oibleagáid PCD, ba cheart dó 
comhphlé a thionscnamh le 
comhpháirtithe ó thíortha i mbéal 
forbartha chun bearta iomchuí a mholadh 
chun dul i ngleic leis na saincheisteanna 
ar údar imní iad.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (34 a) Chun a áirithiú go gcomhlíonann 
tacaíocht ioncaim chúpláilte in earnáil an 
chadáis oibleagáidí idirnáisiúnta an 
Aontais maidir le Comhtháthú Beartais ar 
mhaithe le Forbairt, ba cheart go 
ndéanfadh Ballstáit a úsáideann an 
tacaíocht sin faireachán ar a torthaí 
táirgeachta agus trádála agus ba cheart 
dóibh tuairisciú don Choimisiún, d’fhonn 
éascú a dhéanamh ar fhaireachán an 
Choimisiúin ar thionchar na tacaíochta 
cúpláilte ar tháirgeadh cadáis i dtíortha i 
mbéal forbartha, go háirithe i gcás 
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slándáil bia.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 36 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(36 a) Ba cheart scéim d’earnáil na 
mbarr léagúmach a thabhairt isteach 
agus ba cheart trí aidhm a bheith ag 
gabháil léi. Ar an gcéad dul síos, laghdú a 
dhéanamh ar spleáchas ar 
bheathamheascáin thiubhaithe ina bhfuil 
soighe, go háirithe soighe as talamh atá 
tar éis a bheith dífhoraoisithe nó 
tiontaithe le déanaí, i gcomhréir le SFI 
15, gealltanas an Aontais maidir le 
beathra ar talamh agus gealltanais atá ag 
cuideachtaí príobháideacha cheana 
maidir le beathra ar talamh. Ar an dara 
dul síos, lúba timthrialla cothaitheach a 
iamh agus iad a theannadh le scálaí 
abhantrach áitiúil agus réigiúnach i 
gcomhréir leis an gCreat-treoir Uisce. Ar 
an tríú dul síos, borradh a chur faoi na 
margaí áitiúla agus réigiúnacha bia agus 
bia ainmhithe agus faoi chineálacha síl 
íseal-ionchuir arna n-oiriúnú go háitiúil. 
Níor cheart go dtacófaí leis na 
híocaíochtaí seo le monashaothrú nó 
curaíocht leanúnach barr léagúmach.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 41

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(41) Ba cheart cuspóirí an 
Chomhbheartais Talmhaíochta a shaothrú 
freisin trí thacaíocht a thabhairt 
d’infheistíochtaí, infheistíochtaí táirgiúla 
chomh maith le hinfheistíochtaí 
neamhtháirgiúla, ar an bhfeirm nó 

(41) Ba cheart cuspóirí CBT a shaothrú 
freisin trí thacaíocht a thabhairt 
d’infheistíochtaí, infheistíochtaí táirgiúla 
chomh maith le hinfheistíochtaí 
neamhtháirgiúla, ar an bhfeirm nó 
lasmuigh den fheirm. D’fhéadfadh na 
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lasmuigh den fheirm. D’fhéadfadh na 
hinfheistíochtaí sin a bheith bainteach, 
inter alia, le bonneagair a bhaineann leis 
an talmhaíocht agus an fhoraoiseacht a 
nuachóiriú nó a oiriúnú don athrú aeráide, 
lena n-áirítear rochtain ar thalamh feirme 
nó foraoise, feabhsú agus comhdhlúthú 
talún, cleachtais agrafhoraoiseachta agus 
soláthar agus caomhnú fuinnimh agus 
uisce. Chun comhsheasmhacht na 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT le 
cuspóirí an Aontais a áirithiú níos fearr, 
mar aon le cothrom iomaíochta idir na 
Ballstáit, cuirtear liosta diúltach de thopaicí 
infheistíochta san áireamh sa Rialachán 
seo.

hinfheistíochtaí sin a bheith bainteach, 
inter alia, le bonneagair a bhaineann leis 
an talmhaíocht agus an fhoraoiseacht a 
nuachóiriú nó a oiriúnú don athrú aeráide, 
lena n-áirítear rochtain ar thalamh feirme 
nó foraoise, feabhsú agus comhdhlúthú 
talún, cleachtais agrafhoraoiseachta agus 
soláthar agus caomhnú fuinnimh agus 
uisce. Chun comhsheasmhacht na 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT le 
cuspóirí an Aontais a áirithiú níos fearr, 
mar aon le cothrom iomaíochta idir na 
Ballstáit, cuirtear liosta diúltach de thopaicí 
infheistíochta san áireamh sa Rialachán 
seo. I bhfianaise thuarascálacha, straitéisí 
agus shásraí an Aontais, amhail a Phlean 
Infheistíochta Seachtraí agus an 
Chomhghuaillíocht idir an Afraic agus an 
Eoraip le haghaidh Infheistíocht agus 
Poist Inbhuanaithe chomh maith leis an 
tuarascáil a bhfuiltear ag súil léi ón 
Tascfhórsa don Afraic Thuaithe, ba 
cheart feirmeoirí na hAfraice a spreagadh 
chomh maith chun infheistíochtaí 
freagracha a dhéanamh i dtíortha i mbéal 
forbartha. 

Réasúnú

Trí threoir agus ráthaíochtaí a sholáthar chun cosaint a thabhairt ar rioscaí a d’fhéadfadh a 
bheith ann, is féidir le AE agus leis na Ballstáit dreasachtaí éifeachtacha a thairiscint 
d’fheirmeoirí chun infheistíochtaí freagracha a dhéanamh i dtíortha i mbéal forbartha. Ba 
cheart an deis a thabhairt d’fheirmeoirí gnéithe diúltacha de thacaíocht CBT a chothromú trí 
na hinfheistíochtaí sin.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 46

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(46) Sa Teachtaireacht maidir le 
"Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta" luaitear an malartú 
faisnéise agus an fócas ar an nuálaíocht 
mar cuspóir trasearnála don 

(46) Sa Teachtaireacht maidir le 
“Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta” luaitear an malartú 
faisnéise agus an fócas ar an nuálaíocht 
mar chuspóir trasearnála do CBT nua. Ba 
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Chomhbheartas Talmhaíochta nua. Ba 
cheart go leanfadh an Comhbheartas 
Talmhaíochta de thacú leis an tsamhail 
nuálaíochta idirghníomhach, lena 
bhfeabhsaítear an comhar idir gníomhaithe 
chun an úsáid is fearr a bhaint as 
cineálacha faisnéise comhlántacha d'fhonn 
réitigh phraiticiúla a scaipeadh. Ba cheart 
seirbhísí comhairleacha feirme a neartú 
faoi AKIS. Leis an bPlean Straitéiseach 
faoi CBT ba cheart faisnéis a chur ar fáil ar 
an gcaoi a n-oibreoidh líonraí seirbhísí 
comhairleacha, taighde agus tuaithe le 
chéile. Féadann gach Ballstát nó réigiún, 
de réir mar is iomchuí, maoiniú a 
dhéanamh ar roinnt gníomhaíochtaí atá 
dírithe ar eolas a chomhroinnt agus ar an 
nuálaíocht trí úsáid a bhaint as na 
cineálacha idirghabhála a fhorbraítear leis 
an Rialachán seo.

cheart go leanfadh CBT de thacú leis an 
tsamhail nuálaíochta idirghníomhach, lena 
bhfeabhsaítear an comhar idir gníomhaithe 
chun an úsáid is fearr a bhaint as 
cineálacha faisnéise comhlántacha d’fhonn 
réitigh phraiticiúla a scaipeadh. Ba cheart 
seirbhísí comhairleacha feirme a neartú 
faoi AKIS. Leis an bPlean Straitéiseach 
faoi CBT ba cheart faisnéis a chur ar fáil ar 
an gcaoi a gcomhoibreoidh líonraí seirbhísí 
comhairleacha, taighde agus tuaithe. Ba 
cheart foráil a dhéanamh don mhalartú le 
saineolaithe i réimse an chomhair um 
fhorbairt chun aistriú an eolais agus an 
dea-chleachtais chuig tíortha i mbéal 
forbartha a éascú. Féadann gach Ballstát 
nó réigiún, de réir mar is iomchuí, maoiniú 
a dhéanamh ar roinnt gníomhaíochtaí atá 
dírithe ar eolas a chomhroinnt agus ar an 
nuálaíocht trí úsáid a bhaint as na 
cineálacha idirghabhála a fhorbraítear leis 
an Rialachán seo.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 51

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(51) Chun na críche maoiniú 
leordhóthanach do thosaíochtaí áirithe a 
áirithiú ba cheart rialacha maidir le 
leithdháiltí airgeadais íosta do na 
tosaíochtaí sin a shocrú don tacaíocht faoi 
CETFT. Ar mhaithe le cothrom iomaíochta 
idir feirmeoirí a áirithiú, ba cheart 
leithdháileadh uasta a shocrú don tacaíocht 
chúpláilte faoi íocaíochtaí díreacha. Ina 
theannta sin ba cheart na Ballstáit a bheith 
ina ann cuid dá n-uasteorainn airgeadais 
atá ar fáil d'íocaíochtaí díreacha chun 
tacaíocht ioncaim chúpláilte go sonrach a 
dheonú chun iomaíochas, inbhuanaitheacht 
agus/nó cáilíocht tháirgeadh barra próitéine 
a fheabhsú.

(51) Chun críche maoiniú 
leordhóthanach do thosaíochtaí áirithe a 
áirithiú, ba cheart rialacha maidir le 
leithdháiltí airgeadais íosta do na 
tosaíochtaí sin a leagan síos don tacaíocht 
faoi CETFT. Ar mhaithe le cothrom 
iomaíochta idir feirmeoirí a áirithiú, 
laistigh den Aontas agus taobh amuigh 
de, ba cheart leithdháileadh uasta a leagan 
síos don tacaíocht chúpláilte faoi 
íocaíochtaí díreacha. Ina theannta sin ba 
cheart na Ballstáit a bheith in ann úsáid a 
bhaint as cuid bhreise dá n-uasteorainn 
airgeadais atá ar fáil d’íocaíochtaí díreacha 
chun tacaíocht ioncaim chúpláilte a dheonú 
go sonrach chun iomaíochas, 
inbhuanaitheacht agus/nó cáilíocht táirgthe 
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na mbarr próitéine a fheabhsú, chun 
allmhairí ó thríú tíortha a laghdú.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 55

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(55) Chun gné straitéiseach shoiléir na 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT a 
áirithiú, agus chun na naisc le beartais eile 
an Aontais a éascú agus go háirithe i dtaca 
le spriocanna náisiúnta bunaithe 
fadtéarmacha a thagann as reachtaíocht an 
Aontais nó comhaontuithe idirnáisiúnta 
amhail na comhaontuithe a bhaineann leis 
an athrú aeráide, foraoiseacha, an 
bhithéagsúlacht agus uisce, is iomchuí aon 
Phlean Straitéiseach amháin faoi CBT a 
bheith ag gach Ballstát.

(55) Chun gné straitéiseach shoiléir na 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT a 
áirithiú, agus chun na naisc le beartais eile 
an Aontais a éascú agus go háirithe i dtaca 
le spriocanna náisiúnta bunaithe 
fadtéarmacha a thagann as reachtaíocht an 
Aontais nó comhaontuithe idirnáisiúnta 
amhail na comhaontuithe a bhaineann leis 
an athrú aeráide, foraoiseacha, an 
bhithéagsúlacht,  uisce agus Comhtháthú 
Beartas ar mhaithe le Forbairt (PCD), is 
iomchuí aon Phlean Straitéiseach amháin 
faoi CBT a bheith ag gach Ballstát.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 57

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(57) Chun a áirithiú go ndéanfar 
spriocanna a shocrú sna Ballstáit agus gurb 
iomchuí dearadh na n-idirghabhálacha agus 
go gcuideoidh sin a thuilleadh le cuspóirí 
an Chomhbheartais Talmhaíochta ní mór 
straitéis na bPleananna Straitéiseacha faoi 
CBT a bhunú ar réamh-anailís ar na 
comhthéacsanna áitiúla agus ar mheasúnú 
ar na riachtanais i ndáil le cuspóirí an 
Chomhbheartais Talmhaíochta.

(57) Chun a áirithiú go ndéanfar 
spriocanna a leagan síos sna Ballstáit agus 
go mbeidh dearadh na n-idirghabhálacha 
iomchuí agus go rannchuidíonn sé le 
cuspóirí CBT a uasmhéadú, ní mór straitéis 
na bPleananna Straitéiseacha faoi CBT a 
bhunú ar réamhanailís ar na 
comhthéacsanna áitiúla agus ar mheasúnú 
ar na riachtanais i ndáil le cuspóirí CBT. 
Chuige sin, ba cheart do na Ballstáit 
sonraí maidir leis an gcaoi a dtugann siad 
aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna 
amhail tréigean na tuaithe, 
comhchruinniú seilbhe talún, fairsingiú 
fásaigh, cáilíocht uisce nó caillteanas 
bithéagsúlachta, a bhfuil tionchar 
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domhanda acu freisin.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 58

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(58) Ba cheart gurbh é ba aidhm leis na 
Pleananna Straitéiseacha faoi CBT 
comhleanúnachas feabhsuithe idir iliomad 
uirlisí an Chomhbheartais Talmhaíochta a 
áirithiú, ós rud é gur cheart go gcumhdódh 
sé cineálacha idirghabhálacha ar 
íocaíochtaí díreacha iad, cineálacha 
idirghabhála de réir earnála agus 
cineálacha idirghabhála forbartha tuaithe. 
Ba cheart dóibh cuíchóiriú agus oiriúnacht 
na roghanna a dhéanfaidh na Ballstáit do 
thosaíochtaí agus cuspóirí an Aontais a 
áirithiú agus a léiriú freisin. Is iomchuí dá 
bharr sin straitéis idirghabhála atá bunaithe 
ar thorthaí agus ar chuspóirí sonracha an 
Phlean Straitéisigh faoi CBT a bheith ann, 
lena n-áirítear spriocanna cainníochtaithe a 
bhaineann leis na cuspóirí sin. Ionas gur 
féidir faireachán a dhéanamh orthu ar 
bhonn bliantúil, is iomchuí go mbeidh na 
spriocanna sin bunaithe ar tháscairí toraidh.

(58) Ba cheart gurbh é ba aidhm leis na 
Pleananna Straitéiseacha faoi CBT 
comhleanúnachas feabhsuithe idir iliomad 
uirlisí CBT agus a ghné sheachtrach a 
áirithiú, ós rud é gur cheart go gcumhdódh 
sé cineálacha idirghabhálacha ar 
íocaíochtaí díreacha iad, cineálacha 
idirghabhála de réir earnála agus 
cineálacha idirghabhála le haghaidh 
forbairt tuaithe. Ba cheart dóibh ailíniú 
agus oiriúnacht na roghanna a dhéanfaidh 
na Ballstáit do thosaíochtaí agus cuspóirí 
an Aontais a áirithiú agus a léiriú freisin. Is 
iomchuí dá bharr sin straitéis idirghabhála 
atá bunaithe ar thorthaí agus ar chuspóirí 
sonracha an Phlean Straitéisigh faoi CBT a 
bheith ann, lena n-áirítear spriocanna 
cainníochtaithe a bhaineann leis na cuspóirí 
sin. Ionas gur féidir faireachán a dhéanamh 
orthu ar bhonn bliantúil, is iomchuí go 
mbeidh na spriocanna sin bunaithe ar 
tháscairí toraidh.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 59

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(59) Ba cheart go leagfaí béim freisin ar 
an gcomhlántacht idir uirlisí an 
Chomhbheartais Talmhaíochta agus le 
beartais eile de chuid an Aontais araon. Go 
háirithe, ba cheart go gcuirfí san áireamh le 
gach Plean Straitéiseach faoi CBT an 
reachtaíocht maidir leis an gcomhshaol 

(59) Leis an straitéis, ba cheart go 
leagfaí béim freisin ar an gcomhlántacht 
idir uirlisí CBT agus le beartais eile de 
chuid an Aontais araon. Go háirithe, ba 
cheart go gcuirfí san áireamh le gach Plean 
Straitéiseach faoi CBT an reachtaíocht 
maidir leis an gcomhshaol agus leis an 
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agus leis an aeráid i gcás inarb iomchuí, 
agus ba cheart pleananna náisiúnta a 
eascraíonn as an reachtaíocht sin a 
thuairisciú mar chuid den anailís ar an staid 
mar atá ('anailís SWOT'). Na hionstraimí 
reachtacha ar cheart go dtagrófaí go 
sonrach dóibh sa Phlean Straitéiseach faoi 
CBT, is iomchuí na hionstraimí sin a liostú.

aeráid i gcás inarb iomchuí, gealltanais an 
Aontais maidir le comhtháthú beartais ar 
mhaithe le forbairt agus ba cheart 
pleananna náisiúnta a eascraíonn as an 
reachtaíocht sin a thuairisciú mar chuid den 
anailís ar an staid mar atá (‘anailís 
SWOT’). Na hionstraimí reachtacha ar 
cheart go dtagrófaí go sonrach dóibh sa 
Phlean Straitéiseach faoi CBT, is iomchuí 
na hionstraimí sin a liostú.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 70

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(70) I gcomhréir le prionsabal na 
bainistíochta comhroinnte, cuidíonn coistí 
ina bhfuil ionadaithe ar na Ballstáit leis an 
gCoimisiún an Comhbheartas 
Talmhaíochta a chur chun feidhme. 
D'fhonn an córas a shimpliú agus staid na 
mBallstát a chuíchóiriú, ní bhunaítear ach 
Coiste Faireacháin amháin chun an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, lena 
nasctar an Coiste 'um FhorbairtTuaithe' 
agus an Coiste 'um Íocaíochtaí Díreacha', a 
bunaíodh sa chlárthréimhse 2014-2020. 
Comhroinnfear an fhreagracht as cuidiú 
leis na Ballstáit na Pleananna 
Straitéiseacha faoi CBT a chur chun 
feidhme idir an t-údarás bainistithe agus an 
Coiste Faireacháin sin. Ba cheart do 
Choiste ‘an Chomhbheartais Talmhaíochta’ 
cúnamh a thabhairt don Choimisiún i 
gcomhréir leis na forálacha a leagtar síos 
leis an Rialachán seo.

(70) I gcomhréir le prionsabal na 
bainistíochta comhroinnte, cuidíonn coistí 
ina bhfuil ionadaithe na mBallstát leis an 
gCoimisiún CBT a chur chun feidhme. 
D’fhonn an córas a shimpliú agus staid na 
mBallstát a chuíchóiriú, ní bhunaítear ach 
Coiste Faireacháin amháin chun an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, lena 
gcumasctar an Coiste ‘um Fhorbairt 
Tuaithe’ leis an gCoiste ‘um Íocaíochtaí 
Díreacha’, a bunaíodh sa chlárthréimhse 
2014-2020. Comhroinnfear an fhreagracht 
as cuidiú leis na Ballstáit na Pleananna 
Straitéiseacha faoi CBT a chur chun 
feidhme idir an t-údarás bainistithe agus an 
Coiste Faireacháin sin. Ba cheart do 
Choiste ‘an Chomhbheartais Talmhaíochta’ 
cúnamh a thabhairt don Choimisiún, agus 
ba cheart dó tuairisciú don Choiste um 
Fhorbairt de chuid Pharlaimint na 
hEorpa i gcomhréir leis na forálacha a 
leagtar síos leis an Rialachán seo.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 72
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(72) I gcás ina mbeidh níos mó 
solúbthachta agus coimhdeachta ag na 
Ballstáit maidir le hidirghabhálacha a 
cheapadh, is uirlis thábhachtach líonraí le 
haghaidh beartas a spreagadh agus a 
stiúradh agus aire agus acmhainneacht a 
áirithiú sna Ballstáit. Le líonra aonair ba 
cheart go n-áiritheofaí comhordú níos fearr 
idir gníomhaíochtaí líonraithe ar leibhéal 
an Aontais agus ar leibhéil náisiúnta agus 
réigiúnacha. Cuirtear líonraí Eorpacha agus 
náisiúnta an Chomhbheartais Talmhaíochta 
in ionad an Líonra Eorpaigh um Fhorbairt 
Tuaithe agus na Comhpháirtíochta Eorpaí 
um Nuálaíocht maidir le ‘táirgiúlacht agus 
inbhuanaitheacht talmhaíochta’ agus na 
Líonraí Náisiúnta Tuaithe, i bhfoirm ardáin 
le haghaidh faisnéis a mhalartú a thuilleadh 
chun torthaí agus breisluach an bheartais a 
cheapadh ar leibhéal an Aontais, an beartas 
Fís Eorpach go háirithe. Ar an gcaoi 
chéanna, maidir leis an malartú faisnéise 
agus leis an nuálaíocht, bunaítear 
comhpháirtíocht Eorpach um nuálaíocht 
maidir le ‘táirgiúlacht agus 
inbhuanaitheacht talmhaíochta’, lena 
gcuirfear chun feidhme an tsamhail 
nuálaíochta idirghníomhach i gcomhréir 
leis an modheolaíocht a leagtar amach sa 
Rialachán seo.

(72) I gcás ina mbeidh níos mó 
solúbthachta agus coimhdeachta ag na 
Ballstáit maidir le hidirghabhálacha a 
cheapadh, is uirlis thábhachtach iad líonraí 
le haghaidh beartas a spreagadh agus a 
stiúradh agus aird agus acmhainneacht 
leordhóthanach a áirithiú sna Ballstáit. Le 
líonra aonair ba cheart go n-áiritheofaí 
comhordú níos fearr idir gníomhaíochtaí 
líonraithe ar leibhéal an Aontais agus ar 
leibhéil náisiúnta agus réigiúnacha. 
Cuirtear líonraí Eorpacha agus náisiúnta 
CBT in ionad an Líonra Eorpaigh um 
Fhorbairt Tuaithe agus na 
Comhpháirtíochta Eorpaí um Nuálaíocht 
maidir le ‘táirgiúlacht agus 
inbhuanaitheacht talmhaíochta’ agus na 
Líonraí Náisiúnta Tuaithe atá ann faoi 
láthair, i bhfoirm ardáin le haghaidh 
faisnéis a mhalartú tuilleadh chun torthaí 
agus breisluach an bheartais a cheapadh ar 
leibhéal na hEorpa, an beartas Fís Eorpach 
go háirithe. Ar an gcaoi chéanna, maidir 
leis an malartú faisnéise agus leis an 
nuálaíocht, bunaítear comhpháirtíocht 
Eorpach um nuálaíocht maidir le 
‘táirgiúlacht agus inbhuanaitheacht 
talmhaíochta’, lena gcuirfear chun feidhme 
an tsamhail nuálaíochta idirghníomhach i 
gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar 
amach sa Rialachán seo. Ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le malartú le 
saineolaithe i réimse an chomhair um 
fhorbairt chun feasacht a mhúscailt agus 
chun aistriú eolais agus dea-chleachtais a 
éascú.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 74

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(74) Leis an treorú atá bunaithe ar 
thorthaí agus a spreagtar leis an tsamhail 

(74) Leis an treorú atá bunaithe ar 
thorthaí agus a spreagtar leis an tsamhail 
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seachadta teastaíonn creat feidhmíochta 
láidir, go háirithe ós rud é go 
rannchuideodh na Pleananna Straitéiseacha 
faoi CBT le cuspóirí leathana ginearálta le 
haghaidh beartais bhainstíochta 
comhroinnte eile. Is é a thugtar le tuiscint 
le beartas feidhmíochtbhunaithe measúnú 
bliantúil agus ilbhliantúil ar bhonn aschuir 
roghnaithe, táscairí torthaí agus tionchair 
mar a shainmhínítear sa chreat 
feidhmíochta, faireacháin agus 
meastóireachta. Chuige sin, ba cheart tacar 
táscairí teoranta spriocdhírithe a roghnú ar 
chaoi a léirítear is fearr is féidir an 
rannchuidíonn an idirghabháil dá dtacaítear 
leis na cuspóirí atá beartaithe a ghnóthú. 
Féadtar idirghabhálacha a leagtar amach in 
ionstraimí náisiúnta comhshaoil agus 
pleanála aeráide a thagann as reachtaíocht 
an Aontais a chur san áireamh sna táscairí 
torthaí agus aschuir a bhaineann leis an 
aeráid agus le cuspóirí a bhaineann leis an 
gcomhshaol.

seachadta teastaíonn creat feidhmíochta 
láidir, go háirithe ós rud é go 
rannchuideodh na Pleananna Straitéiseacha 
faoi CBT le cuspóirí leathana ginearálta le 
haghaidh beartais bhainstíochta 
comhroinnte eile. Is é a thugtar le tuiscint 
le beartas feidhmíocht bhunaithe measúnú 
bliantúil agus ilbhliantúil ar bhonn aschuir 
roghnaithe, táscairí torthaí agus tionchair, 
mar a shainmhínítear sa chreat 
feidhmíochta, faireacháin agus 
meastóireachta. Chuige sin, ba cheart tacar 
táscairí teoranta spriocdhírithe a roghnú ar 
chaoi a léirítear is fearr is féidir an 
rannchuidíonn an idirghabháil tacaíochta 
leis na cuspóirí atá beartaithe a ghnóthú. 
Féadfar idirghabhálacha a leagtar amach in 
ionstraimí náisiúnta comhshaoil agus 
pleanála aeráide a thagann as reachtaíocht 
an Aontais a chur san áireamh sna táscairí 
torthaí agus aschuir a bhaineann leis an 
aeráid agus le cuspóirí a bhaineann leis an 
gcomhshaol. Ba cheart an measúnú ar 
cibé acu an ngnóthaítear nó nach 
ngnóthaítear cuspóirí CBT a dhéanamh 
freisin ar bhonn táscairí a bhaineann le 
tionchar CBT ar chuspóirí forbartha an 
Aontais agus ar thíortha i mbéal 
forbartha.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 75

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(75) Ba cheart do na Ballstáit faireachán 
a dhéanamh agus tuarascáil ar an dul chun 
cinn atá déanta a chur isteach go bliantúil, 
mar chuid dá gcreat feidhmíochta, 
faireacháin agus meastóireachta, chuig an 
gCoimisiún. An fhaisnéis a chuireann na 
Ballstáit ar fáil, sin é an bonn ba cheart a 
bheith faoin tuairisciú a dhéanann an 
Coimisiún chun cuspóirí sonracha a 
ghnóthú le linn na clárthréimhse ar fad, ag 
úsáid croí-thacar táscairí dóibh a leagtar 

(75) Ba cheart do na Ballstáit faireachán 
a dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta 
agus tuarascáil a chur isteach go bliantúil, 
mar chuid dá gcreat feidhmíochta, 
faireacháin agus meastóireachta, chuig an 
gCoimisiún. An fhaisnéis a chuireann na 
Ballstáit ar fáil, sin é an bonn ba cheart a 
bheith faoin tuairisciú a dhéanann an 
Coimisiún chun cuspóirí sonracha a 
ghnóthú le linn na clárthréimhse ar fad, ag 
úsáid croí-thacar táscairí chun na críche 
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amach in Iarscríbhinn II. sin. Agus sonraí ó na Ballstáit á n-úsáid 
aige, ba cheart don Choimisiún Lorg 
Éiceolaíoch an táirgthe agus an 
tomhaltais agraibhia san Aontas a 
fhoilsiú go bliantúil.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 75 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(75a) Ba cheart córas faireacháin CBT a 
chomhlánú le córas neamhspleách 
laistigh den Aontas maidir le gearáin a 
fháil ó dhaoine nó ó phobail a ndéanann 
CBT difear dóibh. Ba cheart go n-
aithneofaí an ról tábhachtach atá ag an 
gCoiste um Fhorbairt de chuid na 
Parlaiminte agus ag a Bhuanrapóirtéir 
maidir le comhtháthú beartas ar mhaithe 
le forbairt.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (i a) ciallaíonn ‘comhtháthú beartas ar 
mhaithe le forbairt’ oibleagáid an Aontais 
cuspóirí a bhaineann le comhar um 
fhorbairt a chur san áireamh sna beartais 
a chuireann sé chun feidhme, agus a 
chuspóirí beartais intíre á saothrú aige, a 
oibleagáid chun bearta beartais diúltacha 
a sheachaint, ar bearta iad a dhéanann 
dochar do chuspóirí forbartha an 
Aontais;
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Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (j a)  ciallaíonn ‘slándáil bia’ an ceart 
atá ag daoine chun bia folláin agus bia 
atá oiriúnach ó thaobh cultúir de a 
tháirgtear trí mhodhanna éiceolaíocha 
atá inbhuanaithe agus fónta, agus an 
ceart atá ag daoine chun a gcórais bhia 
agus talmhaíochta féin a shainmhíniú.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) earnáil talmhaíochta chliste, 
athléimneach agus éagsúlaithe a chothú 
lena n-áiritheofar an tslándáil bia;

(a) táirgeadh talmhaíochta 
fadmharthanach, cuimsitheach 
athléimneach, inbhuanaithe agus 
éagsúlaithe a chothú lena n-áiritheofar 
slándáil bia atá inbhuanaithe, díláraithe, 
fadtéarmach, lena seachnófar 
rótháirgeadh agus lena n-áiritheofar 
Comhtháthú Beartas ar mhaithe le 
Forbairt;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an cúram don chomhshaol agus an 
gníomhú ar son na haeráide a neartú agus 
cur le cuspóirí sin an Aontais a bhfuil baint 
acu leis an gcomhshaol agus leis an aeráid;

(b) an cúram don chomhshaol, an 
bhithéagsúlacht agus an gníomhú ar son 
na haeráide a neartú agus cuspóirí uile an 
Aontais a bhfuil baint acu leis an 
talmhaíocht a chomhlíonadh;
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Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) bonn socheacnamaíoch na gceantar 
tuaithe a neartú.

(c) chun forbairt chríochach 
chothromaithe ar gheilleagair thuaithe 
agus ar chomhphobail tuaithe a ghnóthú, 
lena neartaítear creatlach 
shocheacnamaíoch na gceantar tuaithe.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar na cuspóirí sin a chomhlánú leis 
an gcuspóir trasearnálach maidir leis an 
earnáil a nuachóiriú tríd an eolas, an 
nuálaíocht agus an digitiú a chothú agus a 
roinnt in earnáil na talmhaíochta agus i 
gceantair thuaithe, agus an glacadh atá leo 
a spreagadh.

Cuirfear na cuspóirí sin chun feidhme ar 
bhealach lena n-áiritheofar gnóthú na 
gcuspóirí trasearnálacha maidir le Clár 
Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe 
agus gnóthú na gcuspóirí faoi 
Chomhaontú Pháras. I gcás ina bhfuil sé 
fabhrach do na spriocanna sin, tá sé mar 
aidhm ag an rialachán eolas, teicnící agus 
uirlisí a chothú agus a roinnt in earnáil na 
talmhaíochta agus i gceantair thuaithe, an 
glacadh atá leo a spreagadh, agus an t-
aistriú chuig forbairt inbhuanaithe dá 
dtagraítear in Airteagal 11 CFAE a 
áirithiú.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tacaíocht a thabhairt d’ioncam 
feirme inmharthana agus don 
athléimneacht ar fud an Aontais chun cur 
leis an tslándáil bia;

(a) tacaíocht a thabhairt d’ioncam 
feirme inmharthana agus don 
athléimneacht ar fud an Aontais chun 
slándáil bia fhadtéarmach a áirithiú, agus 
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ag an am céanna cleachtais dumpála 
dhíobhálacha á seachaint;

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) díriú níos fearr ar an margadh agus 
cur leis an iomaíochas, lena n-áirítear béim 
níos mó ar an taighde, an teicneolaíocht 
agus an digitiú;

(b) díriú níos fearr ar an margadh trí 
shlabhraí soláthair gairide agus táirgí 
breisluacha a chur chun cinn amhail iad 
a eascraíonn ón bhfeirmeoireacht 
orgánach agus an t-iomaíochas a mhéadú, 
lena n-áirítear béim níos mó ar an 
bpiarfhoghlaim, an taighde, an 
teicneolaíocht agus an digitiú;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cuidiú le maolú an athraithe aeráide 
agus leis an oiriúnú don athrú sin, agus leis 
an bhfuinneamh inbhuanaithe;

(d) rannchuidiú le maolú an athraithe 
aeráide agus leis an oiriúnú don athrú sin 
trí astaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) a 
thagann as an talmhaíocht a laghdú go 
suntasacht i gcomhréir le Comhaontú 
Pháras agus le spriocanna aeráide an 
Aontais;

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) an fhostaíocht, an fás, an cuimsiú 
sóisialta agus an fhorbairt áitiúil a chur 
chun cinn i gceantair thuaithe, lena n-

(h) fostaíocht, fás cuimsitheach agus 
inbhuanaithe, éagsúlú na 
ngníomhaíochtaí agus an ioncaim, 
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áirítear an bithgheilleagar agus an 
fhoraoiseacht inbhuanaithe;

comhionannas inscne, cuimsiú sóisialta, 
an comhrac i gcoinne na bochtaineachta, 
agus forbairt áitiúil i gceantair thuaithe a 
chur chun cinn, lena n-áirítear foraoiseacht 
inbhuanaithe, agus seirbhísí bunúsacha 
poiblí a fheabhsú agus comhtháthú 
sóisialta agus críochach a chur chun 
cinn;

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) an chaoi a dtéann earnáil 
talmhaíochta an Aontais Eorpaigh i ngleic 
le héilimh shochaíocha ar bhia agus ar 
shláinte, lena n-áirítear bia sábháilte 
cothaitheach inbhuanaithe, cur amú bia 
agus leas ainmhithe, a fheabhsú.

(i) an chaoi a dtéann earnáil 
talmhaíochta an Aontais Eorpaigh i ngleic 
le héilimh shochaíocha ar bhia agus ar 
shláinte a fheabhsú, lena n-áirítear bia 
sábháilte, cothaitheach , ardcháilíochta 
agus inbhuanaithe, cur amú bia, chomh 
maith le hinbhuanaitheacht chomhshaoil 
agus leas ainmhithe a fheabhsú agus ag an 
am céanna rannchuidiú le cur chun 
feidhme Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i a) Comhtháthú Beartas ar mhaithe le 
Forbairt (PCD): cuspóirí a bhaineann le 
comhar um fhorbairt a chur san áireamh 
go córasach agus tionchair sheachtracha 
dhiúltacha bheartais an Aontais ar 
thíortha i mbéal forbartha agus ar a 
bpobail a sheachaint.
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Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6a
Spriocanna an Aontais agus na mBallstát
1. I gcomhréir leis na cuspóirí a 
leagtar amach in Airteagal 5 agus in 
Airteagal 6 den rialachán, beidh na nithe 
seo a leanas mar thoradh ar na 
Comhphleananna Straitéiseacha faoi 
CBT:
(a) glanmhéadú ar líon na 
bhfeirmeoirí, ar líon na n-oibrithe 
talmhaíochta agus ar líon na bpost 
gaolmhar i ceantair thuaithe;
(b) laghdú suntasach ar astaíochtaí 
Gás Ceaptha Teasa atá nasctha le 
hEarnáil na Talmhaíochta faoi 2027;
(c) cailliúint na bithéagsúlachta a 
stopadh agus a aisiompú;
(d) leathadh frithsheasmhachta in 
aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha a 
stopadh agus a aisiompú;
(e) cailliúint na bpailneoirí, na n-éan 
agus na bhfeithidí a stopadh agus a 
aisiompú;
(f) an éagsúlacht ghéiniteach a 
mhéadú laistigh agus idir barra agus 
ainmhithe araon;
(g) onnmhairí na n-ainmhithe beo a 
laghdú;
(h) truailliú aeir agus uisce mar 
gheall ar earnáil na talmhaíochta a 
laghdú;
(i) dromchla na bhféarthailte buana a 
chothabháil agus a mhéadú;
(j) úsáid lotnaidicídí a laghdú, i 
gcomhréir le Treoir 2009/128/CE.
2. Ina gcuid dréachtphleananna 
straitéiseacha, léireoidh na Ballstáit an 
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dóigh atá beartaithe acu chun 
rannchuidiú leis na spriocanna sin agus 
molfaidh siad spriocanna beachta 
náisiúnta.
3. I gcomhréir leis an nós imeachta a 
leagtar amach i gCaibidil III de 
Theideal V, déanfaidh an Coimisiún a 
áirithiú go lamhálfar le comhcheangal na 
spriocanna náisiúnta gnóthú sprioc an 
Aontais a leagtar amach i mír 1, agus go 
mbeidh na hidirghabhálacha atá 
beartaithe ag na Ballstáit leordhóthanach 
chun a spriocanna náisiúnta a bhaint 
amach. Chun cothrom na Féinne a 
áirithiú, déanfaidh an Coimisiún a 
áirithiú go bhfuil spriocanna náisiúnta 
comhchosúla glactha ag na Ballstáit.

Réasúnú

Tá gá le spriocanna íosta uile-Aontais a shainmhíniú chun a áirithiú go gcomhlíonfar 
cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9 a
Comhtháthú Beartas ar mhaithe le 

Forbairt
1. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú 
go bhfuil na hidirghabhálacha i 
gcomhréir le tiomantas an Aontais do 
Chomhtháthú Beartais ar mhaithe le 
Forbairt (PCD), don Cheart chun 
Forbartha agus don Cheart chun Bia. 
2. Le hidirghabhálacha na mBallstát, 
rannchuideofar leis na spriocanna a 
leagtar amach i gClár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe, go háirithe 
SFI 2, SFI 10, SFI 12 agus SFI 13, a 
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ghnóthú. Dá bhrí sin, déanfar an méid 
seo a leanas le CBT:
(i) rannchuideofar le talmhaíocht 
éagsúlaithe agus inbhuanaithe agus le 
cleachtais athléimneacha agrai-
éiceolaíocha a fhorbairt san Aontas agus i 
dtíortha comhpháirtíochta araon;
(ii) rannchuideofar le héagsúlacht 
ghéiniteach na síolta, na bplandaí 
saothraithe, na n-ainmhithe feirme agus 
clóis agus a speiceas fiáin gaolmhar a 
chothabháil, san Aontas agus i dtíortha 
comhpháirtíochta;
(iii) rannchuideofar le leas a bhaint as 
poitéinseal na bhfeirmeoirí beaga, 
poitéinseal na bhfiontar beag 
talmhaíochta, go háirithe banfheirmeoirí, 
pobail dhúchasacha atá gníomhach i 
dtáirgeacht talmhaíochta agus tréadaithe, 
san Aontas agus i dtíortha 
comhpháirtíochta araon;
(iv) rannchuideofar le forbairt na 
gcóras bia agus le forbairt na margaí 
intíre agus réigiúnacha san Aontas agus i 
dtíortha comhpháirtíochta araon, agus is 
é is aidhm dóibh spleáchas ar allmhairí 
bia a laghdú agus slabhraí bia a ghiorrú;
(v) cuirfear deireadh le cleachtais 
lena saobhtar an trádáil dhomhanda i 
margaí talmhaíochta;
(vi) comhtháthófar go hiomlán bearta 
maidir le maolú ar athrú aeráide agus 
oiriúnú don athrú sin;
(vii) urramófar Comhaontú Pháras 
maidir leis an athrú aeráide; le rialacha a 
bhaineann le trádáil talmhaíochta, ní 
chuirfear bac ar úsáid inbhuanaithe 
acmhainní nó ar spriocanna aeráide 
iltaobhacha.
3. Déanfaidh na Ballstáit agus an 
Coimisiún faireachán ar chur chun 
feidhme CBT agus déanfaidh siad a 
áirithiú leis na pleananna straitéiseacha 
faoi CBT go seachnófar tionchar diúltach 
ar mhargaí talmhaíochta áitiúla agus ar 
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tháirgeoirí áitiúla i dtíortha i mbéal 
forbartha. Leagtar amach forálacha 
maidir le faireachán in Airteagal 119a.

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 Airteagal 9 b
Comhlíonadh Chomhaontú Pháras

1. Déanfar cuspóirí na bpleananna 
straitéiseacha faoi CBT a shaothrú i 
gcomhréir le Comhaontú Pháras, d’fhonn 
cuspóirí domhanda a leagtar amach sa 
Chomhaontú agus na gealltanais atá 
tuairiscithe sna Rannchuidithe arna 
gCinneadh go Náisiúnta san Aontas agus 
sna Ballstáit a ghnóthú.
2. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú 
go bhfuil a bpleananna straitéiseacha i 
gcomhréir le spriocanna náisiúnta 
fadtéarmacha atá bunaithe cheana féin 
arna leagan amach sna hionstraimí 
reachtacha, nó ag eascairt astu, dá 
dtagraítear in Iarscríbhinn XI agus leis 
na cuspóirí dá dtagraítear i mír 2.
3. Déanfaidh an Coimisiún a 
áirithiú, roimh aon Phleananna 
Straitéiseacha a fhormheasadh, go n-
urramófar na cuspóirí a leagtar amach 
san Airteagal seo leis na pleananna.

Réasúnú

Déanfaidh na Ballstáit uirlisí a fhorbairt chun coinníollacha a leagan síos ionas go 
gcomhlíonfar cistí AE caighdeáin a théann thar imní comhshaoil amháin. Tá gá le haghaidh 
a thabhairt ar phatrúin táirgthe (ar phatrúin iad a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar 
phatrúin tomhaltais) chun a áirithiú nach ndéanfaidh an tAontas trí chéile gnás buan den 
rótháirgeacht (mar is amhlaidh an cás go dtí seo).

Leasú 54
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cumhdóidh na seirbhísí 
comhairleacha feirme gnéithe 
eacnamaíocha, comhshaoil agus sóisialta 
agus cuirfidh siad faisnéis eolaíoch agus 
theicneolaíoch ar fáil atá cothrom le dáta 
agus a ceapadh trí bhíthin taighde agus 
nuálaíochta. Déanfar iad a chomhtháthú 
sna seirbhísí gaolmhara atá sna Córais um 
Eolas agus Nuálaíocht Talmhaíochta 
(AKIS) mar atá comhairleoirí feirme, 
taighdeoirí, eagraíochtaí feirmeoirí agus 
geallsealbhóirí ábhartha eile.

2. Cumhdóidh na seirbhísí 
comhairleacha feirme gnéithe 
eacnamaíocha, comhshaoil agus sóisialta 
agus cuirfidh siad faisnéis eolaíoch agus 
theicneolaíoch ar fáil atá cothrom le dáta 
agus a forbraíodh trí bhíthin taighde agus 
nuálaíochta. Déanfar iad a chomhtháthú 
sna seirbhísí idirgaolmhara atá sna Córais 
um Eolas agus Nuálaíocht Talmhaíochta 
(AKIS) mar atá comhairleoirí feirme, 
taighdeoirí, eagraíochtaí feirmeoirí agus 
geallsealbhóirí ábhartha eile. Cuirfear ar 
chumas saineolaithe i réimse an 
chomhair um fhorbairt malartú 
leanúnach a bheith acu le AKIS chun 
aistriú eolais agus dea-chleachtas chuig 
tíortha i mbéal forbartha a éascú.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 4 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (f a) cleachtais inbhuanaithe 
feirmeoireachta, ar cleachtais iad lena 
gcabhraítear chun éiceachórais a 
chothabháil, lena neartaítear an 
acmhainneacht chun oiriúnú don athrú 
aeráide agus lena bhfeabhsaítear 
cáilíocht an talaimh agus na hithreach de 
réir a chéile, i gcomhréir le spriocanna 
SFI 2.

Réasúnú

Oiliúint a sholáthar d’fheirmeoirí agus do thairbhithe chistí CBT i dtreo spriocanna SFI 2 a 
chur chun feidhme faoi chuismiú thiomantas an Aontais i leith aghaidh a thabhairt ar 
shaincheisteanna aeráide agus Chlár Oibre 2030.
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Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Cuirfear oiliúint ar chomhairleoirí 
chun tuiscint níos fearr ar thionchar 
domhanda CBT a chur ar fáil.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 7 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an tacaíocht ioncaim chúpláilte; (a) an tacaíocht ioncaim chúpláilte, 
laistigh de raon feidhme cheanglais EDT 
maidir le deireadh a chur le tacaíocht 
lena ndéantar an trádáil a shaobhadh;

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh na Ballstáit foráil maidir 
le tacaíocht le haghaidh scéimeanna 
deonacha maidir leis an aeráid agus an 
comhshaol (“éiciscéimeanna”) faoi na 
coinníollacha a leagtar amach san Airteagal 
seo agus a bhfuil sonraí breise ina dtaobh 
tugtha ag na Ballstáit ina bPleananna 
Straitéiseacha faoi CBT.

1. Déanfaidh na Ballstáit tacaíocht le 
haghaidh scéimeanna maidir leis an aeráid 
agus an comhshaol (“éiciscéimeanna”) faoi 
na coinníollacha a leagtar amach san 
Airteagal seo agus a bhfuil sonraí breise 
ina dtaobh tugtha ag na Ballstáit ina 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT a 
mhéadú de réir a chéile.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 3 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Agus a bPleananna Straitéiseacha 
faoi CBT á ndréachtú acu, tabharfaidh na 
Ballstáit tosaíocht do chórais 
feirmeoireachta, ar córais iad lena 
seachadtar tairbhí iomadúla ar bhealach 
éifeachtach le haghaidh chuspóirí 
Airteagal 6.1 a ghnóthú, amhail bainistiú 
feabhsaithe ar fhéaraigh bhuana, ar 
ghnéithe tírdhreacha agus ar an 
bhfeirmeoireacht orgánach.

Réasúnú

Is gá raon feidhme na mbeart atá le tacú faoi éiciscéimeanna a shainmhíniú níos fearr. Ba 
cheart solúbthacht a bheith ag na Ballstáit chun cleachtais a roghnú atá dea-oiriúnaithe dá 
gcríoch ach lena dtugtar tosaíocht do thacaíocht a thabhairt do chórais feirmeoireachta atá 
comhdhéanta de chleachtais feirmeoireachta iomadúla chun éifeacht na n-éiciscéimeanna ar 
an aeráid agus ar an gcomhshaol a uasmhéadú. Ina theannta sin, trí thacaíocht a thabhairt 
do chórais deimhniúcháin atá ann cheana, is féidir leis na Ballstáit a áirithiú go bhfuil 
riarachán na n-éiciscéimeanna níos simplí.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. I gcás ina molfaidh Ballstát 
tacaíocht chúpláilte dheonach ina phlean 
straitéiseach mar a fhoráiltear in 
Airteagal 106, áiritheoidh an Coimisiún 
go ndéanfar an méid seo a leanas:
(a) comhlíonfar prionsabal na 
neamhdhíobhála leis an gcúnamh;
(b) beidh gá soiléir comhshaoil nó 
sóisialta nó tairbhe soiléir comhshaoil nó 
sóisialta, agus údar cuí a bheith leis le 
fianaise atá inchainníochtaithe go 
heimpíreach agus indeimhnithe go 
neamhspleách;
(c) úsáidfear an tacaíocht chun 
riachtanais slándála bia an Aontais a 
chomhlíonadh agus ní chruthófar, leis an 



AD\1176613GA.docx 45/62 PE629.646v02-00

GA

tacaíocht, saobhadh sa mhargadh 
inmheánach ná i margaí idirnáisiúnta;
(d) ní bheidh deonú na tacaíochta 
ioncaim cúpláilte mar thoradh ar thorthaí 
trádála a bhfuil tionchar díobhálach acu 
ar infheistíocht san earnáil agraibhia, ar 
tháirgeadh agus ar fhorbairt próiseála i 
dtíortha i mbéal forbartha 
comhpháirtíochta;
(e) ní dheonófar tacaíocht chúpláilte 
dheonach ar mhargaí ina bhfuil 
géarchéim mar thoradh ar rótháirgeacht 
nó ar rósholáthar;

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 – mír 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3b. I gcás inar gá, tabharfar de 
chumhacht don Choimisiún gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 138, lena bhforlíontar an 
Rialachán seo le bearta a bheidh le 
glacadh ag na Ballstáit agus tacaíocht 
ioncaim chúpláilte á húsáid acu, chun 
deireadh a chur le héifeachtaí 
díobhálacha ar thíortha i mbéal 
forbartha.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is do na hearnálacha agus na réimsí 
táirgeachta seo a leanas nó na cineálacha 
sonracha feirmeoireachta atá i gceist iontu, 
i gcás ina bhfuil tábhacht leo ar chúiseanna 
eacnamaíocha, sóisialta nó comhshaoil, 
agus dóibh sin amháin, a fhéadfar tacaíocht 

Is do na hearnálacha agus na réimsí 
táirgeachta seo a leanas nó na cineálacha 
sonracha feirmeoireachta atá i gceist iontu 
lena n-áirítear an fheirmeoireacht 
orgánach, a théann thar na caighdeáin a 
leagtar amach sa chóras tras-
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ioncaim chúpláilte a dheonú: gránaigh, 
síolta ola, barra próitéine, léagúim 
ghráinneacha, líon, cnáib, rís, cnónna, 
prátaí stáirse, bainne agus táirgí bainne, 
síolta, caoireoil agus feoil gabhair, 
mairteoil agus laofheoil, ola olóige, 
seiriceáin, farae triomaithe, leannlusanna, 
biatas siúcra, cána siúcra agus siocair, 
torthaí agus glasraí, adhmad as roschoillte 
gearruainíochta agus barra eile 
neamhbhia, ach amháin crainn, a 
úsáidtear chun táirgí a tháirgeadh is 
féidir a chur in ionad ábhair iontaise.

chomhlíonta, nó i gcás ina bhfuil tábhacht 
leo ar chúiseanna eacnamaíocha, sóisialta 
nó comhshaoil, agus dóibh sin amháin, a 
fhéadfar tacaíocht ioncaim chúpláilte a 
dheonú: gránaigh, síolta ola, barra 
próitéine, léagúim ghráinneacha, léagúim 
foráiste, líon, cnáib, rís, cnónna, síolta, 
caoireoil agus feoil gabhair, ola olóige, 
seiriceáin, farae triomaithe, leannlusanna, 
siocaire, torthaí agus glasraí agus 
roschoillte gearruainíochta.

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 58 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 58a
Earnáil na mbarr léagúmach

Cuspóirí earnáil na mbarr léagúmach
Déanfaidh na Ballstáit na cuspóirí seo a 
leanas a shaothrú in earnáil na mbarr 
léagúmach:
(a) Leis an scéim, déanfar táirgeacht 
agus tomhaltas léagúim inbhuanaithe a 
mhéadú ar fud an Aontais, chun 
féinsoláthar a mhéadú i gcomhréir leis na 
spriocanna a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I;
(b) Barra léagúmacha arúla a bhfuil 
cúnamh airgeadais an Aontais ina 
thacaíocht dóibh, beidh siad mar chuid 
d’uainíocht barr de thrí bliana ar a 
laghad, nó mar chuid de mheascán 
speiceas i bhféarthalamh sealadach ar 
thalamh arúil. Beidh an uainíocht sin 
comhoiriúnach le scéimeanna maidir leis 
an aeráid agus an comhshaol 
(“éiciscéimeanna”) in Airteagal 28, 
faoinar féidir uainíochtaí de cheithre 
bliana agus níos mó a chúiteamh. Leis an 
scéim, féadfar tearc-churaíocht nó 
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idirchuraíocht nach bhfuil cúitithe faoi 
bhearta eile a chúiteamh;
(c) Féadfar innilt na n-ardspeiceas 
éagsúlachta féaraigh nó baint na n-
ardspeiceas éagsúlachta móineir bunaithe 
ar fhéarach le haghaidh farae ar 
fhéarach buan ina bhfuil speicis 
léagúmacha sa bháinseach a fhóirdheonú 
freisin, ar  choinníoll nach dtarlóidh 
atreabhadh nó athshíolú;
(d) Beidh na bearta dá dtagraítear san 
Airteagal seo comhleanúnach le 
gealltanais agus reachtaíocht an Aontais 
maidir leis an aeráid agus leis an 
gcomhshaol, agus ní bheidh siad ina 
gcúis le hathrú díreach nó indíreach ar 
thalamhúsáid, agus beidh fíorthionchar 
dearfach acu ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa de réir na Samhla Domhanda le 
haghaidh Bhainistiú an Bhithsféir 
[GLOBIOM];
(e) Leis na híocaíochtaí sin, ní 
thacófar le monashaothrú nó curaíocht 
leanúnach na mbarr léagúmach;
(f) Laghdú a dhéanamh ar spleáchas 
ar bheathamheascáin thiubhaithe ina 
bhfuil soighe, go háirithe soighe 
onnmhairithe as talamh atá tar éis a 
bheith dífhoraoisithe nó tiontaithe le 
déanaí, i gcomhréir le SFI 15, gealltanas 
AE maidir le beathra ar talamh agus 
gealltanais atá ag cuideachtaí 
príobháideacha cheana maidir le beathra 
ar talamh;
(g) Lúba timthrialla cothaitheach a 
iamh agus iad a theannadh le scálaí 
abhantrach áitiúil agus réigiúnach i 
gcomhréir leis an gCreat-treoir Uisce;
(h) Borradh a chur faoi na margaí 
áitiúla agus réigiúnacha bia agus bia 
ainmhithe agus faoi chineálacha síl íseal-
ionchuir atá oiriúnaithe go háitiúil.

Leasú 64
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 68 – mír 3 – fomhír 1 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h a) infheistíochtaí i dtáirgeadh 
bithfhuinnimh nach gcomhlíonann na 
critéir inbhuanaitheachta a leagtar 
amach sa Treoir maidir le Fuinneamh 
Inathnuaite, lena n-airítear teorannú ar 
chineálacha áirithe tráchtearraí.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 70 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh na Ballstáit tacaíocht a 
dheonú maidir le huirlisí bainistithe riosca 
faoi na coinníollacha a leagtar amach san 
Airteagal seo agus a bhfuil sonraí breise 
ina dtaobh tugtha ag na Ballstáit ina 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT.

1. Déanfaidh na Ballstáit tacaíocht a 
dheonú maidir le huirlisí bainistithe riosca 
faoi na coinníollacha a leagtar amach san 
Airteagal seo agus a bhfuil sonraí breise 
ina dtaobh tugtha ag na Ballstáit ina 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT, agus 
an tionchar diúltach a d’fhéadfadh a 
bheith ann ar infheistíocht, ar tháirgeadh 
agus ar fhorbairt próiseála san earnáil 
agraibhia i dtíortha comhpháirtíochta i 
mbéal forbartha á gcur san áireamh.  

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 86 – mír 5 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear teorainn 10 % den mhéid arna 
leagan amach in Iarscríbhinn VII ar na 
leithdháiltí táscacha airgeadais maidir leis 
na hidirghabhálacha tacaíochta ioncaim 
chúpláilte dá dtagraítear i bhForoinn 1 de 
Roinn 2 de Chaibidil 2 de Theideal III.

Cuirfear teorainn 5% den mhéid arna 
leagan amach in Iarscríbhinn VII ar na 
leithdháiltí táscacha airgeadais maidir leis 
na hidirghabhálacha tacaíochta ioncaim 
cúpláilte dá dtagraítear i bhForoinn 1 de 
Roinn 2 de Chaibidil 2 de Theideal III.
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Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 87 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ar bhonn na faisnéise arna soláthar 
ag na Ballstáit deanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht ar rannchuidiú an bheartais 
le cuspóirí an athraithe aeráide trí 
mhodgheolaícoht shimplí agus coiteann a 
úsáid.

1. Ar bhonn na faisnéise arna soláthar 
ag na Ballstáit deanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht ar rannchuidiú an bheartais 
le cuspóirí an athraithe aeráide trí 
mhodheolaícoht shimplí, chruinn agus 
choiteann a úsáid.

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 87 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 1 a. Déanfar staidéir eolaíocha 
neamhspleácha chun rannchuidiú na 
ngníomhaíochtaí éagsúla a chinneadh 
maidir le laghdú na n-astaíochtaí gás 
ceaptha teasa nó le ceapadh na n-
astaíochtaí gás ceaptha teasa a chuir na 
Ballstáit chun feidhme.

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 87 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 1 b. Bunaithe ar na staidéir sin, 
molfaidh an Coimisiún modheolaíocht 
rianaithe, lena n-áiritheofar an méid seo 
a leanas:
(a) ní dhéanfar ach caiteachas arna 
leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí a 
rannchuidíonn go suntasach le laghdú 
agus ceapadh astaíochtaí a 
chomhaireamh mar chaiteachas aeráide;
(b) beidh céatadán de gach 
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caiteachais a mheastar mar chaiteachas 
aeráide i gcomhréir le tionchar dearfach 
iarbhír na gníomhaíochta ar astaíochtaí 
gás ceaptha teasa nó ar cheapadh;
(c) déanfar an caiteachas arna 
leithdháileadh ar ghníomhaíochtaí a 
bhfuil tionchar diúltach acu ar 
astaíochtaí agus ar cheapadh gás ceaptha 
teasa a asbhaint as caiteachas iomlán 
aeráide, agus úsáid á baint as 
modheolaíocht den chineál céanna.

Réasúnú

Ina tuarascáil ar thograí an Choimisiúin maidir le CBT, dúirt Cúirt Iniúchóirí na hEorpa go 
raibh meastachán de rannchuidiú CBT i dtreo cuspóirí maidir le hathrú aeráide 
“neamhréalaíoch”. Caithfear an rannchuidiú sin a ríomh idirghabháil ar idirghabháil, 
bunaithe ar thionchar iarbhír na ngníomhaíochtaí, arna mheas ag staidéir eolaíocha 
phiarmheasúnaithe.

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 94 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. An comhlacht sa Bhallstát atá 
freagrach as an bPlean Straitéiseach faoi 
CBT a dhréachtú, áiritheoidh sé go 
mbeidh na húdaráis inniúla le haghaidh 
an chomhair um fhorbairt páirteach ar 
dhóigh éifeachtach i gcur chun feidhme 
an Phlean Straitéisigh faoi CBT a 
dhréachtú agus faireachán a dhéanamh 
air chun é a shruthlíniú leis an mbeartas 
maidir le comhar um forbairt sa Bhallstát 
agus san Aontas.

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 94 – mír 3 – fomhír 1 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) comhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta;

(b) comhpháirtithe eacnamaíocha, 
comhshaoil agus sóisialta;

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 94 – mír 3 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) comhlachtaí ábhartha a dhéanann 
ionadaíocht ar an tsochaí shibhialta agus 
más ábhartha, comhlachtaí atá freagrach as 
an gcuimsiú sóisialta, na cearta bunúsacha, 
an comhionannas inscne agus an neamh-
idirdhealú a chur chun cinn.

(c) comhlachtaí ábhartha a dhéanann 
ionadaíocht ar leasanna na sochaí 
sibhialta, amhail ENRanna, agus más 
ábhartha, comhlachtaí atá freagrach as an 
gcuimsiú sóisialta, na cearta bunúsacha, an 
comhionannas inscne agus an neamh-
idirdhealú a chur chun cinn.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 94 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Ballstát na comhpháirtithe 
sin rannpháirteach in ullmhú na 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT.

Déanfaidh an Ballstát na comhpháirtithe 
sin rannpháirteach in ullmhú na 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT. 
Iarrfar ar chomhpháirtithe ó thríú tíortha 
páirt a glacadh in ullmhú na bPleananna 
Straitéiseacha faoi CBT.

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 96 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir leis na cuspóirí sonracha a bhfuil 
baint acu leis an gcomhshaol agus an 

Maidir leis na cuspóirí sonracha a bhfuil 
baint acu leis an gcomhshaol agus an 
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aeráid dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe 
(e) agus i bpointe (f), déanfaidh an 
measúnú na pleananna náisiúnta 
comhshaoil agus aeráide a eascraíonn as na 
hionstraimí reachtacha dá dtagraítear in 
Iarscríbhinn XI a chur i suim.

aeráid dá dtagraítear i bpointe (d), i 
bpointe (e) agus i bpointe (f) 
d’Airteagal 6(1), cuirfear san áireamh sa 
mheasúnú na pleananna náisiúnta 
comhshaoil agus aeráide a eascraíonn as na 
hionstraimí reachtacha dá dtagraítear in 
Iarscríbhinn XI, cuspóirí Chomhaontú 
Pháras agus an cuspóir maidir le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa in AE atá 
nasctha le Talmhaíocht a laghdú go 
suntasach faoi 2027.

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 97 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) sainmhíniú ar an dóigh a bhfuil sé 
d’aidhm ag ailtireacht aeráide an Phlean 
Straitéisigh faoi CBT cur le spriocanna 
náisiúnta fadtéarmacha atá bunaithe cheana 
féin arna leagan amach sna hionstraimí 
reachtacha , nó ag eascairt astu, dá 
dtagraítear in Iarscríbhinn XI;

(b) sainmhíniú ar an dóigh a bhfuil sé 
d’aidhm ag ailtireacht aeráide an Phlean 
Straitéisigh faoi CBT rannchuidiú le 
spriocanna náisiúnta fadtéarmacha atá 
bunaithe cheana féin arna leagan amach 
sna hionstraimí reachtacha , nó ag eascairt 
astu, dá dtagraítear in Iarscríbhinn XI, le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras agus leis an 
gcuspóir maidir le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa in AE atá nasctha le 
Talmhaíocht a laghdú go suntasach faoi 
2027;

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 102 – mír 1 – pointe a – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) tuairisc ar an dóigh an ndéantar 
taighde sna seirbhísí comhairleacha dá 
dtagraítear in Airteagal 13, agus an dóigh a 
n-oibreoidh líonraí CBT le chéile laistigh 
de chreat AKIS, agus an dóigh a ndéantar 
comhairle agus seirbhísí tacaíochta 
nuálaíochta a sholáthar;

(ii) tuairisc ar an dóigh a n-oibreoidh 
seirbhísí comhairleacha dá dtagraítear in 
Airteagal 13, taighde agus líonraí CBT le 
chéile laistigh de chreat AKIS, agus an 
dóigh a ndéanfar comhairle agus seirbhísí 
tacaíochta nuálaíochta a sholáthar agus an 
dóigh a gcuirfear saineolaithe i réimse an 
chomhair um fhorbairt ar a gcumas 
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malartú leanúnach a bheith acu le AKIS;

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 106 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar Phleananna Straitéiseacha faoi CBT a 
bheartaítear bunaithe ar iomláine na 
bpleannanna, ar chomhsheasmhacht agus 
ar chomhleanúnachas le prionsabail 
ghinearálta dhlí an Aontais, i gcomhréir 
leis an Rialachán seo agus leis na forálacha 
arna nglacadh dá bhun agus leis an 
Rialachán Cothrománach, a n-éifeachtacht 
maidir leis an dóigh a gcuireann siad le 
cuspóirí sonracha a ghnóthú arna leagan 
amach in Airteagal 6(1), an tionchar ar 
fheidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh 
agus saobhadh an iomaíochais, leibhéal an 
ualaigh riaracháin ar thairbhithe agus ar 
riarachán. Tabharfaidh an measúnú 
aghaidh, go háirithe, ar leordhóthanacht 
straitéis an Phlean Straitéisigh faoi CBT, 
na cuspóirí sonracha comhfhreagracha, 
spriocanna, idirghabhálacha agus 
leithdháileadh acmhainní buiséadacha chun 
cuspóirí sonracha an Phlean Straitéisigh 
faoi CBT a chomhlíonadh trí na 
hidirghabhálacha a bheartaítear arna bhunú 
ar an anailís SWOT agus ar an 
meastóireacht ex ante.

2. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar Phleananna Straitéiseacha faoi CBT a 
bheartaítear bunaithe ar iomláine na 
bpleannanna, ar chomhsheasmhacht agus 
ar chomhleanúnachas le prionsabail 
ghinearálta dhlí an Aontais, lena n-áirítear 
Airteagal 208 CFAE, i gcomhréir leis an 
Rialachán seo agus leis na forálacha arna 
nglacadh dá bhun agus leis an Rialachán 
Cothrománach, a n-éifeachtacht maidir leis 
an dóigh a rannchuidíonn siad le cuspóirí 
sonracha a ghnóthú arna leagan amach in 
Airteagal 6(1), an tionchar ar fheidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh agus saobhadh 
an iomaíochais, comhlíonadh spriocanna 
náisiúnta fadtéarmacha bunaithe cheana 
féin a leagtar amach sna hionstraimí 
reachtacha dá dtagraítear in Iarscríbhinn 
XI den Rialachán seo nó a eascraíonn 
astu, , leibhéal an ualaigh riaracháin ar 
thairbhithe agus ar riarachán agus an 
dóigh ina gcuirtear rannchuidiú na n-
údarás inniúil agus geallsealbhóirí eile 
san áireamh i gcomhréir le hAirteagal 94. 
Leis an measúnú, tabharfar aghaidh, go 
háirithe, ar leordhóthanacht straitéis an 
Phlean Straitéisigh faoi CBT, na cuspóirí 
sonracha comhfhreagracha, spriocanna, 
idirghabhálacha agus leithdháileadh 
acmhainní buiséadacha chun cuspóirí 
sonracha an Phlean Straitéisigh faoi CBT a 
chomhlíonadh trí na hidirghabhálacha a 
bheartaítear arna bhunú ar an anailís 
SWOT agus ar an meastóireacht ex ante.

Réasúnú

Le hAirteagal 208 CFAE, cuirtear d’oibleagáid ar AE “cuspóirí a bhaineann leis an gcomhar 
um fhorbairt sna beartais a chuireann sé chun feidhme ar dócha go ndéanfaidh sé dochar do 
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thíortha i mbéal forbartha a chur san áireamh.”

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 111 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cinnfidh an Ballstát comhdhéanamh an 
Choiste Faireacháin agus áiritheoidh sé go 
mbeidh ionadaíocht chothrom ann ar na 
húdaráis ábhartha agus ar chomhlachtaí 
idirmheánacha agus ar ionadaithe na 
gcomhpháirtithe dá dtagraítear in 
Airteagal 94(3).

Cinnfidh an Ballstát comhdhéanamh an 
Choiste Faireacháin agus áiritheoidh sé go 
mbeidh ionadaíocht chothrom ann ar na 
húdaráis ábhartha agus ar chomhlachtaí 
idirmheánacha agus ar ionadaithe na 
gcomhpháirtithe dá dtagraítear in 
Airteagal 94(3). Cuirfear Airteagal 94 (2) 
agus Airteagal 94 (2a) san áireamh go 
cuí.

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 111 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) forbairt acmhainní riaracháin i gcás 
údaráis phoiblí agus tairbhithe, i gcás inarb 
ábhartha.

(f) forbairt acmhainní riaracháin i gcás 
údaráis agus tairbhithe, na sochaí sibhialta 
agus comhlachtaí, dá dtagraítear in 
Airteagal 94, i gcás inarb ábhartha.

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 113 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Bunóidh gach Ballstát Líonra 
Náisiúnta Comhbheartais Talmhaíochta 
(líonra náisiúnta CBT) le haghaidh líonrú 
eagraíochtaí agus riarachán, comhairleoirí 
taighdeoirí agus gníomhaithe eile 
nuálaíochta i réimse na talmhaiochta agus 
forbairt tuaithe ar an leibhéal náisiúnta 12 
mhí ar a dhéanaí tar éis don Choimisiún an 

1. Bunóidh gach Ballstát Líonra 
Náisiúnta Comhbheartais Talmhaíochta 
(líonra náisiúnta CBT) le haghaidh líonrú 
eagraíochtaí agus riarachán, comhairleoirí, 
taighdeoirí agus gníomhaithe eile 
nuálaíochta i réimse na talmhaíochta agus 
na forbartha tuaithe ar an leibhéal náisiúnta 
12 mhí ar a dhéanaí tar éis don Choimisiún 
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Plean Straitéiseach faoi CBT a fhormheas. an Plean Straitéiseach faoi CBT a 
fhormheas. Déanfar foráil maidir leis an 
malartú le saineolaithe i réimse an 
chomhair um fhorbairt chun feasacht a 
mhúscailt agus chun aistriú eolais agus 
dea-chleachtais a éascú.

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 115 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (b a) comhsheasmhacht na mbeart a 
leagtar amach sa phlean le cuspóirí 
bheartais an Aontais maidir le forbairt.

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 119 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an tÚdarás Bainistíochta agus 
an Coiste Faireacháin faireachán ar chur 
chun feidhme an Phlean Straitéisigh faoi 
CBT agus ar dhul chun cinn i dtreo 
spriocanna Phlean Straitéiseach faoi CBT a 
ghnóthú ar bhun na dtáscairí aschuir agus 
toraidh.

Déanfaidh an tÚdarás Bainistíochta agus 
an Coiste Faireacháin faireachán ar chur 
chun feidhme an Phlean Straitéisigh faoi 
CBT agus ar dhul chun cinn i dtreo 
spriocanna Phlean Straitéiseach faoi CBT a 
ghnóthú ar bhun na dtáscairí aschuir agus 
toraidh. Agus sonraí ó na Ballstáit á n-
úsáid aige, déanfaidh an Coimisiún Lorg 
Éiceolaíoch an táirgthe agus an 
tomhaltais agraibhia san Aontas a 
fhoilsiú go bliantúil.

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 119 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 119 a
Faireachán a dhéanamh ar Chomhtháthú 

Beartas ar Mhaithe le Forbairt agus ar 
chóras neamhspleách maidir le gearáin a 

fháil
1. Déanfar anailís, faireachán agus 
measúnú ar ghnóthú na gcuspóirí a 
leagtar amach in Airteagal 6(3) ar bhonn 
táscairí SFI a bhaineann le tionchar 
CBT, le Pleananna Straitéiseacha faoi 
CBT agus leis na hidirghabhálacha arna 
dtacú le cuspóirí forbartha san Aontas 
agus i dtíortha i mbéal forbartha.
2. Déanfaidh an tAontas agus a 
Bhallstáit sainordú fhaireachlanna 
margaidh AE a mhéadú agus déanfaidh 
siad creat modheolaíochta a fhorbairt 
chun faireachán a dhéanamh ar 
thionchar CBT ar thíortha i mbéal 
forbartha, go háirithe i limistéir arna 
sainaithint mar limistéir íogaire ag an tír 
chomhpháirtithe, agus/nó go táirgí ó 
earnálacha ina ndeonaítear íocaíochtaí 
cúpláilte agus ina n-úsáidtear bearta 
bainistithe géarchéime.
3. Leis an measúnú, tógfar freisin ar 
an bhfianaise arna soláthar ag rialtais, 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta agus 
geallsealbhóirí eile i dtíortha i mbéal 
forbartha, ar comhpháirtithe trádála an 
Aontais iad.
4. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil faoi bhráid na Comhairle agus 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa ina 
gcuirfear béim ar thorthaí an 
mheasúnaithe, ar an bhfianaise a 
fuarthas agus ar bheartas freagartha an 
Aontais.
5. Tabharfar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 138 
lena bhforlíontar an Rialachán seo le 
rialacha lena sainmhínítear bearta 
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leordhóthanacha chun anailís, faireachán 
agus measúnú a dhéanamh ar thionchar 
CBT, na Pleananna Straitéiseacha faoi 
CBT agus na hidirghabhálacha a 
dtacaítear leo ar chuspóirí forbartha an 
Aontais agus i dtíortha i mbéal forbartha, 
agus na tionscnaimh idirnáisiúnta 
ábhartha go léir á gcur san áireamh, go 
háirithe tionscnaimh ó Rapóirtéir 
Ginearálta na Náisiún Aontaithe maidir 
leis an gCeart chun Bia, ó Eagraíocht 
Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún 
Aontaithe agus ón gCoiste maidir le 
Sábháilteacht Bia.
6. Comhlánófar córas faireacháin 
CBT le córas neamhspleách laistigh den 
Aontas maidir le gearáin a fháil ó 
dhaoine nó ó phobail a ndéanann CBT 
difear dóibh. Is é Buanrapóirtéir 
Pharlaimint na hEorpa maidir le 
Comhtháthú Beartas ar mhaithe le 
Forbairt agus Oifigeach Éisteachta in 
Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin um 
Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
a gheobhaidh na gearáin. Féadfaidh an 
gearánach nó tríú páirtithe fianaise a 
thíolacadh.

Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 119 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 119b
Coimirce shóisialta

 Beidh coimirce shóisialta ar fáil do na 
grúpaí nó na tíortha a ndearnadh difear 
dóibh i gcás ina raibh tionchar diúltach 
ag CBT ar shlándáil fhadtéarmach bia 
agus i gcás inar cruthaíodh deacrachtaí 
tromchúiseacha do shealbhóirí beaga.
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Réasúnú

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause 
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Leasú 85

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 121 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Faoin 15 Feabhra 2023 agus faoin 
15 Feabhra gach bliain ina dhiaidh sin go 
dtí 2030 agus an bhliain sin san áireamh, 
cuirfidh na Ballstáit tuarascáil bhliantúil ar 
fheidhmíocht faoi bhráid an Choimisiúin 
maidir le cur chun feidhme an Phlean 
Straitéisigh faoi CBT sa bhliain airgeadais 
roimhe sin. Cumhdófar na blianta 
airgeadais 2021 agus 2022 sa tuarascáil a 
chuirfear isteach in 2023. Maidir le 
híocaíochtaí díreacha dá dtagraítear i 
gCaibidil II de Theideal III, ní chumhdófar 
sa tuarascáil ach sa bhliain 2022 amháin.

1. Faoin 15 Feabhra 2023 agus faoin 
15 Feabhra gach bliain ina dhiaidh sin go 
dtí 2030 agus an bhliain sin san áireamh, 
cuirfidh na Ballstáit tuarascáil bhliantúil 
feidhmíochta faoi bhráid an Choimisiúin 
maidir le cur chun feidhme an Phlean 
Straitéisigh faoi CBT sa bhliain airgeadais 
roimhe sin agus a éifeachtaí inmheánacha 
agus seachtracha á gcur san áireamh. 
Cumhdófar na blianta airgeadais 2021 agus 
2022 sa tuarascáil a chuirfear isteach in 
2023. Maidir le híocaíochtaí díreacha dá 
dtagraítear i gCaibidil II de Theideal III, ní 
chumhdófar sa tuarascáil ach an bhliain 
airgeadais 2022 amháin.

Réasúnú

Le hAirteagal 208 CFAE, cuirtear d’oibleagáid ar AE “cuspóirí a bhaineann leis an gcomhar 
um fhorbairt sna beartais a chuireann sé chun feidhme ar dócha go ndéanfaidh sé dochar do 
thíortha i mbéal forbartha a chur san áireamh.”

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 138 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tabharfar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe dá 
dtagraítear in Airteagail 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 agus 
in Airteagal 141 a ghlacadh go ceann 
tréimhse seacht mbliana ón dáta a 
dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm. 
Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí 
ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse 3 
bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le 
tarmligean na cumhachta. Déanfar 
tarmligean na cumhachta a fhadú go 
hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
mura rud é go gcuireann Parlaimint na 
hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 
fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí 
roimh dheireadh gach tréimhse.

2. Tabharfar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe dá 
dtagraítear in Airteagail 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119a agus in Airteagal 141 a ghlacadh go 
ceann tréimhse seacht mbliana ón dáta a 
dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm. 
Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí 
ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse 
seacht mbliana, tuarascáil a tharraingt suas 
maidir le tarmligean na cumhachta. 
Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú 
go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
mura rud é go gcuireann Parlaimint na 
hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 
tsínidh sin tráth nach déanaí ná trí mhí 
roimh dheireadh gach tréimhse.

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 138 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 agus 
in Airteagal 141 a chúlghairm tráth ar bith. 
Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na 
gcumhachtaí a sonraítear sa chinneadh sin. 
Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú 
an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119a agus in Airteagal 141 a chúlghairm 
tráth ar bith. Déanfaidh cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le 
tarmligean na gcumhachtaí a sonraítear sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos 
déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní 
dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon 
ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm 
cheana.

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 138 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 agus 
de bhun Airteagal 141 i bhfeidhm ach 
amháin mura mbeidh aon agóid curtha in 
iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an 
gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí 
tar éis fógra faoin ngníomh sin a bheith 
tugtha do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an 
tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119a agus de bhun Airteagal 141 i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 
nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
bheith tugtha do Pharlaimint na hEorpa 
agus don Chomhairle nó más rud é, roimh 
dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún 
nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar 
an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.



AD\1176613GA.docx 61/62 PE629.646v02-00

GA

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal Lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna 
straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin 
gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus 
arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) 
agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT)

Tagairtí COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD)

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AGRI
11.6.2018

Tuairim ó
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

DEVE
5.7.2018

Rapóirtéir
       Dáta an cheapacháin

Maria Heubuch
11.7.2018

Pléite sa choiste 19.11.2018

Dáta an ghlactha 7.2.2019

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

20
0
2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Maria 
Heubuch, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Elly Schlein, Bogusław Sonik, Mirja Vehkaperä, Anna Záborská

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Stefan Gehrold, Bernd Lucke, Judith Sargentini

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i 
láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Asim Ademov, Czesław Hoc, Monika Hohlmeier, John Howarth, Tom 
Vandenkendelaere, Josef Weidenholzer, Bogdan Andrzej Zdrojewski



PE629.646v02-00 62/62 AD\1176613GA.docx

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

20 +

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Charles Goerens, Mirja Vehkaperä

EFDD Ignazio Corrao

PPE Asim Ademov, Stefan Gehrold, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Bogusław Sonik, 
Tom Vandenkendelaere, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D John Howarth, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein, Josef 
Weidenholzer

VERTS/ALE Maria Heubuch, Judith Sargentini

0 -

2 0

ECR Czesław Hoc, Bernd Lucke

Eochair na siombailí:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


