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RÉASÚNÚ GEARR

Déantar oibleagáid an Aontais don Chomhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt (PCD) a 
chódú in Airteagal 208 de Chonradh Liospóin: tá 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 réimsí tosaíochta de chuid 
chomhar um fhorbairt an Aontais iad an tslándáil bia agus an talmhaíocht inbhuanaithe. I 
gcreat beartais ábhartha an Aontais1 (2010), cuirtear in iúl an tábhacht atá leis an 
gComhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt (PCD) don tslándáil dhomhanda bia agus dírítear 
ar Chomhbheartas Talmhaíochta an Aontais Eorpaigh (CBT). 

Cé gur laghdaíodh neamhleanúnachas CBT le cuspóirí forbartha ó cuireadh deireadh le 
fóirdheontais onnmhairiúcháin de réir a chéile, tá fadhbanna le neamhleanúnachas ann fós. Is 
féidir tionchair dhiúltacha ar fhorbairt a bheith ann de dheasca fhóirdheontais CBT agus 
bearta tacaíochta don mhargadh a thionscnaíonn méadú ar onnmhairí nó allmhairí earraí 
áirithe chuig tíortha atá i mbéal forbartha nó uathu, agus trí thionchair dhiúltacha aeráide arb é 
táirgeadh talmhaíochta atá dian ar acmhainní ba chúis leo. 

Déanann an “rialachán cothrománach” atá á leasú againn foráil chun na rialacha 
maoiniúcháin, bainistithe agus faireacháin a chur in oiriúint do bhearta éagsúla CBT. 
Maoinítear na “hidirghabhálacha” sin ón gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta 
(CERT) agus ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), ar a dtugtar 
dhá “cholún” CBT go minic. Tar éis 2021, beidh samhail nua seachadta ag CBT a 
thabharfaidh tuilleadh freagrachta do na Ballstáit chun tosaíochtaí náisiúnta a shainmhíniú. Is 
gné thábhachtach de CBT í an tsamhail nua sin a bhfuil dlúthbhaint aici le haistriú ó 
chomhlíonadh go feidhmíocht agus coinníollacht. 

Is díol sásaimh é don Rapóirtéir an t-aistriú go cur chuige nua atá bunaithe ar thorthaí i dtaca 
le CBT a d’fhéadfadh a bheith tairbhiúil do chomhleanúnachas le comhar um fhorbairt, 
beartais aeráide agus chomhshaoil, ach mar sin féin, cé go mbeidh na Ballstáit ag socrú a 
gcuid spriocanna féin sna pleananna náisiúnta, tá deis shuntasach ann d’uaillmhian laghdaithe 
agus do ‘rás go dtí an bun’. Léiríonn anailís ar an togra reachtach seo ó dhearcadh PCD nach 
léirítear PCD go leordhóthanach sna rialacha maidir le maoiniú, bainistiú agus faireachán. 

Dá bharr sin, molann an Rapóirtéir go ndéanfaí an rialachán a mhodhnú chun gealltanas níos 
láidre do PCD a thabhairt isteach agus chun comhairliúchán leordhóthanach le geallsealbhóirí 
a áirithiú le linn na gcéimeanna éagsúla ar fad nuair a dhéanfaí CBT a bheartú, a chur chun 
feidhme, agus nuair a dhéanfaí faireachán agus meastóireacht air, inter alia: 

- Tiomantas níos láidre agus oibleagáidí AE agus na mBallstát araon a shoiléiriú chun 
oibleagáid PCD in CFAE, Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus Comhaontú 
Pháras a urramú. 

- Faireachán córasach ar tháscairí PCD, Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus spriocanna 
aeráide, agus lorg domhanda CBT. An sásra faireacháin atá ann cheana do mhargaí 

1 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa: Creat beartais de chuid an Aontais 
chun tacú le tíortha atá i mbéal forbartha aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le slándáil bia. COM(2010)127 final. 
An Bhruiséil, an Chomhairle Eorpach, 31 Márta 2010.
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talmhaíochta a leathnú chun sreafaí trádála seachtraí de tháirgí íogaire chuig tíortha 
comhpháirtíochta atá i mbéal forbartha agus uathu a rianú. 

- Comhairliúchán le raon leathan geallsealbhóirí, lena n-áirítear comhpháirtithe agus 
saineolaithe forbartha, sula ndéantar Pleananna Straitéiseacha CBT na mBallstát a shainiú. 

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 43(2) de,

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

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
chuig Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na 
Réigiún dar teideal ‘The Future of Food 
and Farming’ ('Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta’) an 29 Samhain 2017, 
cinntear go leanfaidh an Comhbheartas 
Talmhaíochta (dá ngairtear ‘CBT’ anseo 
feasta) air ag cur dlús leis an gcaoi a 
dtugann sé faoi dhúshláin agus deiseanna 
na todhchaí, trí bhorradh a chur faoin 
bhfostaíocht, faoin bhfás agus faoin 
infheistíocht, trí chomhrac a chur ar an 
athrú aeráide agus dul in oiriúint dó san am 
céanna, agus trí shaothar taighde agus 

(1) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
chuig Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle, Coiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na 
Réigiún dar teideal ‘The Future of Food 
and Farming’ (‘Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta’) an 29 Samhain 2017, 
cinntear go leanfaidh an Comhbheartas 
Talmhaíochta (dá ngairtear ‘CBT’ anseo 
feasta) air ag cur dlús leis an gcaoi a 
dtugann sé faoi dhúshláin agus deiseanna 
amach anseo, trí bhorradh a chur faoin 
bhfostaíocht, faoin bhfás agus faoi 
infheistíochtaí i gceantair thuaithe, tríd 
an gcuimsiú sóisialta a chur chun cinn, 
tríd na bearnaí forbartha idir ceantair a 
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nuálaíochta a leathnú amach as na 
saotharlanna agus a chur chun tairbhe do 
réimsí agus margaí lasmuigh. Ina theannta 
sin, ba cheart do CBT díriú ar na 
ceisteanna atá ag déanamh buartha do na 
saoránaigh faoi tháirgeadh talmhaíochta atá 
inbhuanaithe.

laghdú, tríd an athrú aeráide a chomhrac 
agus dul in oiriúint dó, agus tríd an taighde 
agus an nuálaíocht a thabhairt amach as na 
saotharlanna go dtí réimsí agus margaí 
lasmuigh. Cuireann an Coimisiún gné 
dhomhanda CBT i bhfáth freisin agus 
luann sé gealltanas an Aontais feabhas a 
chur ar Chomhtháthú Beartas ar mhaithe 
le Forbairt Inbhuanaithe. Ina theannta sin, 
ba cheart CBT a athchóiriú chun aghaidh 
a thabhairt ar na ceisteanna atá ag déanamh 
imní do na saoránaigh faoi tháirgeadh 
inbhuanaithe talmhaíochta agus faoin 
tionchar atá aige ar thríú tíortha, go 
háirithe tíortha atá i mbéal forbartha, 
lena n-áiritheofaí go gcuirfí bia 
cothaitheach, sábháilte agus folláin ar 
fáil don daonra agus chun forbairt 
inbhuanaithe agus bainistiú éifeachtúil 
acmhainní nádúrtha amhail uisce, ithir 
agus aer a chothú ar mhaithe le cosaint 
na bithéagsúlachta agus chun gnáthóga 
agus tírdhreacha a chaomhnú, i 
gcomhréir le hoibleagáidí agus 
gealltanais idirnáisiúnta an Aontais, lena 
n-áirítear Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe agus Comhaontú Pháras 
maidir leis an athrú aeráide. 

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ba cheart samhail seachadta CBT 
atá bunaithe ar an gcomhlíonadh a 
choigeartú chun a áirithiú go ndíreofar níos 
fearr ar thorthaí agus ar an 
bhfeidhmíocht. Dá réir sin ba cheart don 
Aontas na bunchuspóirí beartais, 
cineálacha idirghabhála agus 
bunriachtanais an Aontais a shocrú agus ba 
cheart freagracht agus cuntasacht níos mó a 
bheith ar na Ballstáit maidir leis an gcaoi a 
gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí sin. Dá 

(3) Ba cheart samhail seachadta CBT 
atá bunaithe ar an gcomhlíonadh a 
choigeartú chun a áirithiú go ndíreofar níos 
fearr ar an talmhaíocht inbhuanaithe. Dá 
réir sin, ba cheart don Aontas na 
bunchuspóirí beartais, na cineálacha 
idirghabhála agus bunriachtanais an 
Aontais a shocrú, lena n-áirítear maidir le 
comhtháthú beartas ar mhaithe le forbairt 
(PCD), agus ba cheart freagracht agus 
cuntasacht níos mó a bheith ar na Ballstáit 
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thoradh sin, is den riachtanas méadú ar an 
gcoimhdeacht chun na dálaí agus na 
riachtanais áitiúla a thabhairt sna áireamh 
ar dhóigh níos fearr. Dá réir sin, faoin 
tsamhail seachadta nua ba cheart gur ar na 
Ballstáit a bheadh an fhreagracht 
miondeisiú a dhéanamh ar a n-
idirghabhálacha CBT i gcomhréir le 
bunriachtanais an Aontais chun a 
rannchuidiú le cuspóirí CBT an Aontais a 
uasmhéadú agus an creat comhlíonta agus 
rialaithe a bhaineann leis na tairbhithe a 
bhunú agus a dhearadh.

maidir leis an gcaoi a gcomhlíonfaidh siad 
na cuspóirí sin. Dá thoradh sin, is den 
riachtanas méadú ar an gcoimhdeacht chun 
na dálaí agus na riachtanais áitiúla a chur 
sna áireamh ar dhóigh níos fearr. Dá réir 
sin, faoin tsamhail seachadta nua ba cheart 
gur ar na Ballstáit a bheadh an fhreagracht 
miondeisiú a dhéanamh ar a n-
idirghabhálacha CBT i gcomhréir leis na 
riachtanais shonracha atá acu agus i 
gcomhréir le bunriachtanais an Aontais 
chun a rannchuidiú le cuspóirí CBT an 
Aontais a uasmhéadú agus an creat 
comhlíonta agus rialaithe a bhaineann leis 
na tairbhithe a bhunú agus a leagan amach.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (8a) Ba cheart cur chun feidhme CBT 
a bheith i gcomhréir le cuspóirí an 
chomhair um fhorbairt, dá dtagraítear in 
Airteagal 208 den Chonradh, lena n-
áirítear, inter alia, Clár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe. I gcomhréir leis 
an gcomhtháthú beartas, níor cheart go 
gcuirfeadh bearta arna ndéanamh faoin 
Rialachán seo isteach ar an 
acmhainneacht táirgeachta bia agus ar an 
tslándáil fhadtéarmach bia i dtíortha atá i 
mbéal forbartha, go háirithe sna tíortha is 
lú forbairt, ná níor cheart go gcuirfidís 
isteach ar bhaint amach oibleagáidí an 
Aontais maidir leis an athrú aeráide a 
mhaolú faoi Chomhaontú Pháras maidir 
leis an athrú aeráide.

Réasúnú

De réir Airteagal 208 CFAE, caithfear cuspóirí forbartha a chur san áireamh i mbeartais uile 
an Aontais. Is iad príomhchuspóirí de chuid chomhar um fhorbairt an Aontais forbairt 
talmhaíochta a éascú i dtíortha atá i mbéal forbartha agus an tslándáil dhomhanda bia a 
fheabhsú. Tá éifeachtaí seachtracha ag baint leis an gcomhbheartas talmhaíochta, a imríonn 
tionchar ar thrádáil talmhaíochta go háirithe. Faoi phrionsabal an Chomhtháthaithe Beartas 
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ar mhaithe le Forbairt ní mór faireachán a dhéanamh ar an tionchar a d’fhéadfaí a imirt ar 
mhargaí áitiúla talmhaíochta agus ar tháirgeoirí áitiúla i dtíortha atá i mbéal forbartha, 
agus, nuair is féidir, iad a sheachaint.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Is réamhriachtanas tábhachtach deis 
a thabhairt do na gníomhaireachtaí 
íocaíochta atá creidiúnaithe ag na Ballstáit 
a bheith rannpháirteach faoin tsamhail 
seachadta nua maidir le cinnteacht réasúnta 
a bheith ann go gnóthófar na cuspóirí agus 
na spriocanna a leagtar amach sna 
Pleananna Straitéiseacha faoi CBT le 
hidirghabhálacha a bheidh maoinithe ag 
buiséad an Aontais. Ba cheart foráil a 
dhéanamh go sainráite, mar sin, sa 
Rialachán seo nach féidir ach caiteachas a 
dhéanann gníomhaireachtaí íocaíochta 
creidiúnaithe a aisíoc ó bhuiséad an 
Aontais. Ina theannta sin, ba cheart aschur 
comhfhreagrach a theacht as an gcaiteachas 
a mhaoineoidh an tAontas maidir leis na 
hidirghabhálacha dá dtagraítear sa 
Rialachán maidir leis an bPlean 
Straitéiseach faoi CBT, aschur i dtaca le 
ceanglais bhunúsacha an Aontais agus leis 
na córais rialachais agus ba cheart dó 
bheith i gcomhréir leis na ceanglais agus na 
córais sin freisin.

(11) Is réamhriachtanas tábhachtach é 
deis a thabhairt do na gníomhaireachtaí 
íocaíochta atá creidiúnaithe ag na Ballstáit 
a bheith rannpháirteach faoin tsamhail 
seachadta nua maidir le cinnteacht réasúnta 
a bheith ann go ngnóthófar na cuspóirí 
agus na spriocanna a leagtar amach sna 
Pleananna Straitéiseacha faoi CBT le 
hidirghabhálacha arna maoiniú ó bhuiséad 
an Aontais. Ba cheart foráil a dhéanamh go 
sainráite, mar sin, sa Rialachán seo nach 
féidir ach caiteachas a dhéanann 
gníomhaireachtaí íocaíochta creidiúnaithe a 
aisíoc ó bhuiséad an Aontais. Ina theannta 
sin, ba cheart aschur comhfhreagrach a 
theacht as an gcaiteachas a mhaoineoidh an 
tAontas ar mhaithe leis na 
hidirghabhálacha dá dtagraítear sa 
Rialachán maidir leis an bPlean 
Straitéiseach faoi CBT, aschur a bhaineann 
le ceanglais bhunúsacha an Aontais agus 
na córais rialachais, agus ba cheart go 
gcomhlíonfadh an t-aschur sin na ceanglais 
agus na córais sin. Ba cheart go 
rannchuideodh an t-aschur sin leis na 
spriocanna forbartha inbhuanaithe a 
bhaint amach freisin. I gcomhréir le 
prionsabail na bainistíochta fónta 
airgeadais agus chun go mbainfear an 
úsáid is fearr is féidir as acmhainní 
airgeadais an Aontais, ba cheart dul i 
gcomhairle le réimse leathan 
geallsealbhóirí faoi phleanáil agus 
leithdháileadh chistí an Aontais agus na 
gcistí náisiúnta. Ba cheart do na Ballstáit, 
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sula leagfaidh siad síos a bPleananna 
Straitéiseacha faoi CBT, agus don 
Choimisiún araon, sula ndéanfaidh sé na 
straitéisí náisiúnta a bhailíochtú, an 
comhairliúchán sin a eagrú. Ba cheart na 
comhpháirtithe forbartha a chur san 
áireamh i gcomhair saincheisteanna a 
bhaineann le PCD agus na tionchair a 
imríonn CBT ar dhaonraí thíortha atá i 
mbéal forbartha, go háirithe na tíortha is 
lú forbairt.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21a) Chun é a chur ar chumas an 
Choimisiúin na freagrachtaí atá air a 
chur i gcrích maidir le PCD a áirithiú i 
gcur chun feidhme CBT mar a leagtar 
síos i Rialachán (AE) …/… [an 
Rialachán maidir leis an bPlean 
Straitéiseach faoi CBT], ba cheart foráil a 
dhéanamh do chumais leathnaithe 
faireacháin chun gur féidir faireachán a 
dhéanamh ar éifeachtaí seachtracha 
CBT, go háirithe maidir leis na tíortha atá 
i mbéal forbartha.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25a) I bhfianaise shamhail nua 
seachadta CBT, lena gcuirtear béim ar 
thorthaí, is gá tomhas a dhéanamh ar an 
aschur agus an tionchar a bhaineann le 
cuspóirí ar fad CBT mar a leagtar síos iad 
in Airteagal 5 agus Airteagal 6 de 
Rialachán (AE) …/… [an Rialachán 
maidir leis an bPlean Straitéiseach faoi 
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CBT], chun cinnteacht a thabhairt go 
bhfuil cistí CBT á n-úsáid go 
héifeachtach. 

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25b) I gcomhréir le prionsabal na 
héifeachtúlachta buiséadaí, níor cheart 
cistí poiblí a chaitheamh faoi CBT ar 
bhealach lena mbainfeadh costais eile 
don chomhshaol, don tsláinte phoiblí, nó 
don chabhair um fhorbairt. Níor cheart 
cistiú ó CBT a thabhairt do na 
gníomhaíochtaí díobhálacha sin. Dá bhrí 
sin, agus cinnteacht á tabhairt i leith 
éifeachtacht CBT agus chaiteachas an 
Aontais, ba cheart rioscaí don 
chomhshaol, don tsláinte phoiblí, agus do 
PCD a bheith san áireamh sa choincheap 
maidir le céard is riosca do leas 
airgeadais an Aontais ann. Ar an gcaoi 
sin, áirithítear freisin go bhfuil 
comhleanúnachas idir tosaíochtaí agus 
cuspóirí CBT agus tosaíochtaí agus 
cuspóirí bheartais eile an Aontais. Má 
dhéantar íoslaghdú ar chostais bhreise i 
réimsí eile ba cheart go n-áiritheofaí 
éifeachtúlacht sa chaiteachas poiblí.

Réasúnú

Déantar na costais a thagann as an tionchar a imrítear ar an gcomhshaol, ar an tsláinte 
phoiblí, ar struchtúir shóisialta nó ar an bhforbairt a thabhú i réimsí eile caiteachais phoiblí, 
lena n-áirítear caiteachas AE. Ciallaíonn sé sin go n-íoctar cúpla uair nuair nach mbíonn an 
caiteachas éifeachtúil, e.g. déantar íocaíocht ar dtús a spreagann rótháirgeadh, déantar 
íocaíocht eile chun déileáil le géarchéimeanna, agus déantar íocaíocht arís eile i 
gcomhthéacs an chaiteachais ar chabhair um fhorbairt. Nó d’fhéadfadh sé go n-íocfaí uair 
amháin as cleachtais talmhaíochta a thruaillíonn, go ndéanfaí íocaíocht eile chun glanadh 
suas ina ndiaidh nó na héiceachórais a athshlánú, agus go n-íocfaí arís eile as an uisce óil a 
ghlanadh.
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Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) I dtaca leis an bhfaireachán 
feidhmíochta ilbhliantúil ba cheart an 
chumhacht a bheith ag an gCoimisiún 
íocaíochtaí a fhionraí. Dá réir sin i 
gcásanna ina gcuirfear moill ar an dul chun 
cinn i dtreo spriocanna, nó nach ndéanfar 
dul chun cinn leordhóthanach, mar a 
leagtar amach sa Phlean Straitéiseach 
náisiúnta faoi CBT, ba cheart an 
chumhacht a thabhairt don Choimisiún 
iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann na 
gníomhaíochtaí ceartaitheacha is gá a 
dhéanamh i gcomhréir le plean 
gníomhaíochta a bheidh le bunú i 
gcomhairle leis an gCoimisiún agus ina 
mbeidh táscairí dul chun cinn soiléire, trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme. I gcás 
nach ndéanfaidh an Ballstát plean 
gníomhaíochta a chur isteach nó a chur 
chun feidhme nó inar léir nach bhfuil an 
plean gníomhaíochta leordhóthanach chun 
an cás a leigheas, ba cheart an chumhacht a 
bheith an gCoimisiún na híocaíochtaí 
míosúla nó eatramhacha a fhionraí, trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme.

(30) I dtaca leis an bhfaireachán 
feidhmíochta ilbhliantúil ba cheart an 
chumhacht a bheith ag an gCoimisiún 
íocaíochtaí a fhionraí. Dá réir sin, i 
gcásanna ina gcuirfear moill ar an dul chun 
cinn i dtreo spriocanna, nó nach ndéanfar 
dul chun cinn leordhóthanach, mar a 
leagtar amach sa Phlean Straitéiseach 
náisiúnta faoi CBT, ba cheart an 
chumhacht a thabhairt don Choimisiún 
iarraidh ar an mBallstát lena mbaineann na 
gníomhaíochtaí ceartaitheacha is gá a 
dhéanamh i gcomhréir le plean 
gníomhaíochta a bheidh le bunú i 
gcomhairle leis an gCoimisiún agus ina 
mbeidh táscairí dul chun cinn soiléire, trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme. Ba 
cheart an plean gníomhaíochta a 
tharraingt suas i gcomhar leis na 
comhpháirtithe dá dtagraítear in 
Airteagal 94. I gcás nach ndéanfaidh an 
Ballstát plean gníomhaíochta a chur isteach 
nó a chur chun feidhme nó inar léir nach 
bhfuil an plean gníomhaíochta 
leordhóthanach chun an cás a leigheas, ba 
cheart an chumhacht a bheith an 
gCoimisiún na híocaíochtaí míosúla nó 
eatramhacha a fhionraí, trí bhíthin gníomh 
cur chun feidhme. Ba cheart aird ar leith a 
thabhairt ar urramú dhlí comhshaoil an 
Aontais chomh maith le gealltanais an 
Aontais agus na mBallstát faoi Chlár 
Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe 
agus na hoibleagáidí faoin gConradh.
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Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Mar a rinneadh faoi Rialachán (AE) 
Uimh. 1306/2013 ba cheart an chumhacht a 
thabhairt don Choimisiún íocaíochtaí a 
fhionraí i gcásanna inarb ann d'easnaimh 
thromchúiseacha sna córais rialachais, lena 
n-áirítear neamhchomhlíonadh cheanglais 
bhunúsacha an Aontais agus 
neamhiontaofacht tuairiscithe. Ní mór, 
áfach, athbhreithniú a dhéanamh ar na 
coinníollacha maidir le híocaíochtaí a 
fhionraí chun an sásraí a dhéanamh níos 
éifeachtúla. Ba cheart iarmhairtí 
deireanacha fionraí den chineál sin a 
chinneadh ar bhonn nós imeachta 
comhlíonta ad hoc.

(31) Mar a rinneadh faoi Rialachán (AE) 
Uimh. 1306/2013 ba cheart an chumhacht a 
thabhairt don Choimisiún íocaíochtaí a 
fhionraí i gcásanna inarb ann d’easnaimh 
thromchúiseacha sna córais rialachais, lena 
n-áirítear neamhchomhlíonadh cheanglais 
bhunúsacha an Aontais agus 
neamhiontaofacht tuairiscithe. Ba cheart 
neamhleanúnachas idir cur chun feidhme 
CBT agus beartais eile an Aontais, inter 
alia, Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe, oibleagáidí aeráide, 
comhshaoil agus chearta an duine, a 
mheas mar easnamh tromchúiseach i 
gcórais rialachais na mBallstát. Ní mór, 
áfach, athbhreithniú a dhéanamh ar na 
coinníollacha maidir le híocaíochtaí a 
fhionraí chun an sásra a dhéanamh níos 
éifeachtúla. Ba cheart iarmhairtí 
deireanacha fionraí den chineál sin a 
chinneadh ar bhonn nós imeachta 
comhlíonta ad hoc.

Réasúnú

Ag cur san áireamh an riachtanas go mbeadh an comhbheartas talmhaíochta comhleanúnach 
le beartas AE um fhorbairt mar a aithníodh i dteachtaireacht ón gCoimisiún maidir le 
todhchaí an bhia agus na feirmeoireachta COM(2017) 713 final, agus mar a d’aithin an 
Chomhairle agus na Ballstáit i ndoiciméad ó 2017 ‘Comhdhearcadh nua Eorpach maidir le 
Forbairt’; beidh neamhréireachtaí idir cur chun feidhme CBT agus cuspóirí seachtracha níos 
leithne de chuid an Aontais faoi réir pionós má eascraíonn siad ó ghníomhaíochtaí a 
rinneadh d’aon ghnó.
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Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 41

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(41) Tá an Coimisiún freagrach as 
buiséad an Aontais a chur chun feidhme i 
gcomhar leis na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 317 den Chonradh. Ba cheart an 
chumhacht a thabhairt don Choimisiún, trí 
bhíthin ghníomhartha chur chun feidhme, 
cinneadh a dhéanamh an gcomhlíonann an 
caiteachas a dhéanann na Ballstáit dlí an 
Aontais. Ba cheart é a bheith de cheart ag 
na Ballstáit bonn údair a thabhairt lena 
gcinntí íocaíochtaí a dhéanamh agus a 
bheith de cheart acu dul ar iontaoibh idir-
réitigh i gcás nach bhfuil aon chomhthoil 
idir iad féin agus an Coimisiún. Chun 
urrúis dlí agus airgeadais a thabhairt do na 
Ballstáit maidir le caiteachas a rinneadh 
san am atá thart, ba cheart don Choimisiún 
tréimhse teorann a shocrú lena gcinnfear na 
hiarmhairtí airgeadais ba cheart a thiocfadh 
as neamh-chomhlíonadh.

(41) Tá an Coimisiún freagrach as 
buiséad an Aontais a chur chun feidhme i 
gcomhar leis na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 317 den Chonradh. Ba cheart an 
chumhacht a thabhairt don Choimisiún, trí 
bhíthin ghníomhartha chur chun feidhme, 
cinneadh a dhéanamh an gcomhlíonann an 
caiteachas a dhéanann na Ballstáit dlí, 
tosaíochtaí, agus comhaontuithe 
idirnáisiúnta an Aontais, inter alia, Clár 
Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe 
agus Comhaontú Pháras maidir leis an 
athrú aeráide. I measc na gcuspóirí sin, 
ba cheart aird faoi leith a thabhairt ar 
phrionsabal PCD, chomh maith le 
cuspóirí bheartas aeráide agus 
comhshaoil an Aontais a leagtar amach 
in Airteagal 191 den Chonradh. Ní 
chuirfidh an beartas talmhaíochta, agus 
an maoiniú a dhéantar air, bac ar 
fheidhmiú bheartais eile an Aontais. Ba 
cheart é a bheith de cheart ag na Ballstáit 
údar cuí a thabhairt lena gcinntí íocaíochtaí 
a dhéanamh agus a bheith de cheart acu dul 
ar iontaoibh idir-réitigh i gcás nach bhfuil 
aon chomhthoil idir iad féin agus an 
Coimisiún. Chun urrúis dlí agus airgeadais 
a thabhairt do na Ballstáit maidir le 
caiteachas a rinneadh san am atá thart, ba 
cheart don Choimisiún tréimhse teorann a 
shocrú lena gcinnfear na hiarmhairtí 
airgeadais ba cheart a thiocfadh as neamh-
chomhlíonadh.

Réasúnú

Ag cur san áireamh an riachtanas go mbeadh an comhbheartas talmhaíochta comhleanúnach 
le beartas AE um fhorbairt mar a aithníodh i dteachtaireacht ón gCoimisiún maidir le 
todhchaí an bhia agus na feirmeoireachta COM(2017) 713 final, agus mar a d’aithin an 
Chomhairle agus na Ballstáit i ndoiciméad ó 2017 ‘Comhdhearcadh nua Eorpach maidir le 
Forbairt’; beidh neamhréireachtaí idir cur chun feidhme CBT agus cuspóirí seachtracha níos 
leithne de chuid an Aontais faoi réir pionós má eascraíonn siad ó ghníomhaíochtaí a 
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rinneadh d’aon ghnó.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 49

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(49) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir le 'Todhchaí an bhia agus na 
feirmeoireachta' leagtar amach 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 
chun díriú straitéiseach a dhéanamh ar 
CBT amach anseo. Dá bharr sin, ní foláir 
sonraí a thagann as an gCóras Aitheantais 
le haghaidh Dáileachtaí Talaimh agus as an 
gCóras Comhtháite Riaracháin agus 
Rialaithe a roinnt chun críocha comhshaoil 
agus aeráide ar an leibhéal náisiúnta agus 
ar leibhéal an Aontais. Dá bharr sin ba 
cheart foráil a dhéanamh maidir leis na 
sonraí a bhailítear tríd an gcóras 
comhtháite, atá ábhartha chun críocha 
comhshaoil agus aeráide, a roinnt le 
húdaráis inniúla na mBallstát agus 
institiúidí agus comhlachtaí an Aontais. 
Chun go dtiocfaidh méadú ar 
éifeachtúlacht úsáid na sonraí atá ar fáil ag 
údaráis phoiblí éagsúla le haghaidh an 
staidrimh Eorpaigh a thairgeadh, ba cheart 
foráil a dhéanamh freisin go gcuirfear 
sonraí ón gcóras comhtháite ar fáil chun 
críocha staidrimh do chomhlachtaí ar cuid 
den Chóras Staidrimh Eorpach iad.

(49) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
maidir le ‘Todhchaí an bhia agus na 
feirmeoireachta’ leagtar amach 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 
chun díriú straitéiseach a dhéanamh ar 
CBT amach anseo. Cuirtear béim sa 
Teachtaireacht freisin ar ghné 
dhomhanda CBT agus luaitear gealltanas 
an Aontais chun Comhtháthú Beartais ar 
Mhaithe le Forbairt Inbhuanaithe a 
fheabhsú. Dá bhrí sin, ar an leibhéal 
náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais, ní 
mór sonraí a thagann as an gCóras 
Aitheantais le haghaidh Dáileachtaí 
Talaimh agus as an gCóras Comhtháite 
Riaracháin agus Rialaithe a roinnt chun 
críocha comhshaoil agus aeráide agus ar 
bhonn PCD, chun na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach 
agus ar mhaithe le comhleanúnachas le 
beartais inmheánacha agus sheachtracha 
eile an Aontais ar an leibhéal náisiúnta 
agus ar leibhéal an Aontais. Dá bhrí sin, ba 
cheart foráil a dhéanamh maidir leis na 
sonraí a bhailítear tríd an gcóras 
comhtháite, atá ábhartha chun na gcríoch 
sin, a roinnt le húdaráis inniúla na 
mBallstát agus institiúidí agus comhlachtaí 
an Aontais. Chun go dtiocfaidh méadú ar 
éifeachtúlacht úsáid na sonraí atá ar fáil ag 
údaráis phoiblí éagsúla le haghaidh an 
staidrimh Eorpaigh a thairgeadh, ba cheart 
foráil a dhéanamh freisin go gcuirfear 
sonraí ón gcóras comhtháite ar fáil chun 
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críocha staidrimh do chomhlachtaí ar cuid 
den Chóras Staidrimh Eorpach iad.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 49 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (49a) Chun go n-áiritheofar go mbeidh 
torthaí trádála na hearnála agraibhia a 
bhaineann le CBT comhsheasmhach le 
beartas forbartha an Aontais, caithfear 
treoshuíomh straitéiseach a urramú 
freisin nuair a bheidh beartais agus 
ionstraimí CTB á bpleanáil agus á gcur 
chun feidhme ag na Ballstáit, go háirithe 
i dtaca le húsáid tacaíochta cúpláilte 
deonaí agus úsáid an chúltaca 
talmhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar 
ghéarchéimeanna sa mhargadh.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 53

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(53) Ag féachaint do struchtúr 
idirnáisiúnta na trádála talmhaíochta agus 
ar mhaithe le dea-fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh, is gá comhar a eagrú idir na 
Ballstáit. Is gá freisin córas láraithe 
doiciméadachta a bhunú ar leibhéal an 
Aontais maidir le gnóthais atá bunaithe i 
dtríú tíortha a fhaigheann agus a dhéanann 
íocaíochtaí.

(53) Ag féachaint do struchtúr 
idirnáisiúnta na trádála talmhaíochta agus 
ar mhaithe le dea-fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh agus urraim d’oibleagáidí 
PCD, is gá comhar a eagrú idir na Ballstáit 
agus idir na Ballstáit agus tríú tíortha. Is 
gá freisin córas láraithe doiciméadachta a 
bhunú ar leibhéal an Aontais maidir le 
gnóthais atá bunaithe i dtríú tíortha a 
fhaigheann agus a dhéanann íocaíochtaí. 
Ba cheart go rannchuideodh córas den 
sórt sin le neamhleanúnachais idir cur 
chun feidhme CBT agus cuspóirí 
bheartais sheachtracha an Aontais a 
aithint. Leis an gcóras doiciméadachta, ba 
cheart go leagfaí béim ar rannchuidiú nó 
tionchar na ngnóthas thuasluaite i dtríú 
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tíortha i leith Chlár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe. Ba cheart go 
gcuirfí béim sa doiciméadacht sin ar 
rannchuidiú CBT, go háirithe maidir lena 
ghné sheachtrach, le cuspóirí forbartha 
an Aontais dá dtagraítear in Airteagal 208 
CFAE.

Réasúnú

De réir mheon an chomhair fhónta éifeachtúil le tríú tíortha, cuirfidh an Coimisiún feabhas 
ar a idirphlé le tíortha comhpháirtíochta ar ghné ar bith a bhfuil tionchair aici ar phróiseas a 
bhforbartha, bíodh sé ag teacht go díreach faoi chuimsiú bheartas an Aontais nó ná bíodh. 
Beidh sé mar chuspóir ag ionchuir ó chomhpháirtithe an Aontais neamhleanúnachais 
bheartais an Aontais a aithint agus a leigheas, agus éascófar an próiseas sin trí shonraí a 
bhailiú agus a roinnt.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 55

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(55) Is eilimint thábhachtach de CBT an 
choinníollacht, go háirithe i dtaca lena 
eilimintí comhshaoil agus aeráide ach i 
dtaca le saincheisteanna a bhaineann leis 
an tsláinte phoiblí agus le sláinte ainmhithe 
chomh maith. Tugann sin le fios gur cheart 
rialuithe a dhéanamh agus, i gcás inar gá, 
gur cheart pionóis a chur i bhfeidhm chun 
éifeachtacht an chórais choinníollachta a 
áirithiú. Chun go mbeidh cóir iomaíochta 
ann idir tairbhithe sna Ballstáit éagsúla ba 
cheart rialacha ginearálta áirithe maidir le 
rialuithe agus pionóis choinníollachta a 
thabhairt ar leibhéal an Aontais.

(55) Is gné thábhachtach de CBT an 
choinníollacht, ó thaobh a áirithiú go 
mbainfidh íocaíochtaí ardleibhéal 
inbhuanaitheachta amach, e.g. maidir le 
húsáid lotnaidicídí agus cothrom 
iomaíochta a áirithiú d’fheirmeoirí 
laistigh de Bhallstáit agus idir Ballstáit, 
go háirithe i dtaca lena ghnéithe 
comhshaoil agus aeráide ach i dtaca leis an 
tsláinte phoiblí agus leas ainmhithe chomh 
maith. Tugann sé sin le fios gur cheart 
rialuithe a dhéanamh agus, i gcás inar gá, 
gur cheart pionóis a chur i bhfeidhm chun 
éifeachtacht an chórais coinníollachta a 
áirithiú. Chun go mbeidh an cothrom 
iomaíochta sin ann idir tairbhithe sna 
Ballstáit éagsúla ba cheart rialacha 
ginearálta áirithe maidir le coinníollacht, 
agus rialuithe agus pionóis a bhaineann le 
neamh-chomhlíonadh a thabhairt isteach 
ar leibhéal an Aontais.
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Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 67

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(67) Sa chomhthéacs sin, ba cheart an t-
aitheantas ceart a thabhairt don ról atá ag 
an tsochaí shibhialta, lena n-áirítear na 
meáin agus eagraíochtaí neamhrialtasacha 
agus an méid a dhéanann siad le creat 
rialaithe na riarachán a neartú i gcoinne 
calaoise agus aon mhí-úsáide i ndáil leis na 
cistí poiblí.

(67) Sa chomhthéacs sin, ba cheart an t-
aitheantas ceart a thabhairt don ról atá ag 
an tsochaí shibhialta, lena n-áirítear na 
meáin agus eagraíochtaí neamhrialtasacha 
agus an méid a dhéanann siad le creat 
rialaithe na riarachán a neartú i gcoinne 
calaoise agus aon mhí-úsáide i ndáil leis na 
cistí poiblí. Ina theannta sin, ba cheart na 
geallsealbhóirí thuasluaite a spreagadh le 
haird a dhíriú ar na neamhréireachtaí 
idir cur chun feidhme CBT agus beartais 
an Aontais atá ann cheana, go háirithe 
beartais chomhshaoil agus forbartha an 
Aontais á gcur san áireamh, agus iad a 
chur faoi bhráid Oifigeach Éisteachta an 
Choimisiúin arna bhunú le Rialachán 
(AE) .../... [an Rialachán maidir leis an 
bPlean Straitéiseach faoi CBT].

Réasúnú

Tá sé geallta ag AE prionsabal rannpháirtíochta gníomhaithe neamhstáit a aithint agus a 
neartú chun na cuspóirí forbartha ag comhpháirtithe tríú tíortha a chomhlíonadh leis ‘an 
gComhdhearcadh AE maidir le Forbairt’ ó 2005, ar comhdhearcadh é a athdhearbhaíodh in 
2017 leis ‘an gComhdhearcadh nua maidir le Forbairt’. Bunaíodh feidhm Oifigeach 
Éisteachta an Choimisiúin i leasuithe ar an rialachán maidir le pleananna straitéiseacha.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 82

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(82) Ba cheart go gcumhdófaí freisin le 
cumhachtaí cur chun feidhme an 
Choimisiúin: na rialacha is gá a ghlacadh d' 
fhonn cur i bhfeidhm aonfhoirmeach 
oibleagáidí na mBallstát i ndáil le leasanna 
airgeadais an Aontais a chosaint, na 
rialacha is gá a ghlacadh d ' fhonn go 

(82) Ba cheart go gcumhdófaí freisin le 
cumhachtaí cur chun feidhme an 
Choimisiúin: na rialacha is gá chun cur i 
bhfeidhm aonfhoirmeach oibleagáidí na 
mBallstát a bhaint amach ar mhaithe le 
leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, 
lenar cheart prionsabal na 
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gcuirfear seiceálacha i bhfeidhm go 
haonfhoirmeach san Aontas.

héifeachtúlachta buiséadaí a áireamh trí 
bhac a chur ar íocaíochtaí faoi CBT lena 
mbaineann costais bhreise do bhuiséad an 
Aontais, agus na rialacha is gá chun cur i 
bhfeidhm aonfhoirmeach na seiceálacha 
san Aontas a bhaint amach. Ba cheart don 
Choimisiún rialacha a leagan síos freisin 
lena n-áiritheofaí comhleanúnachas idir 
cur chun feidhme CBT ag na Ballstáit 
agus beartais eile an Aontais, agus aird ar 
leith á tabhairt ar na ceanglais 
chomhshaoil a leagtar síos in Airteagal 11 
agus Airteagal 191 den Chonradh mar 
aon leis na hoibleagáidí ó thaobh PCD de 
a leagtar amach in Airteagal 208 den 
Chonradh.

Réasúnú

Déantar na costais a thagann as an tionchar a imrítear ar an gcomhshaol, ar an tsláinte 
phoiblí, ar struchtúir shóisialta nó ar an bhforbairt a thabhú i réimsí eile caiteachais phoiblí, 
lena n-áirítear caiteachas AE. Ciallaíonn sé sin go n-íoctar cúpla uair nuair nach mbíonn an 
caiteachas éifeachtúil, e.g. déantar íocaíocht ar dtús a spreagann rótháirgeadh, déantar 
íocaíocht eile chun déileáil le géarchéimeanna, agus déantar íocaíocht arís eile i 
gcomhthéacs an chaiteachais ar chabhair um fhorbairt. Nó d’fhéadfadh sé go n-íocfaí uair 
amháin as cleachtais talmhaíochta a thruaillíonn, go ndéanfaí íocaíocht eile chun glanadh 
suas ina ndiaidh nó na héiceachórais a athshlánú, agus go n-íocfaí arís eile as an uisce óil a 
ghlanadh.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) bearta a bhfuil gá leo chun anailís, 
bainistiú agus faireachán a dhéanamh ar 
CBT, chun faisnéis ina thaobh a mhalartú 
agus chun CBT a chur chun feidhme, 
chomh maith le bearta a bhaineann le cur 
chun feidhme córas rialaithe agus le 
cúnamh teicniúil agus riaracháin;

(a) bearta a bhfuil gá leo chun anailís, 
bainistiú agus faireachán a dhéanamh ar 
CBT, ar Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe agus ar Chomhaontú 
Pháras maidir leis an athrú aeráide, agus 
chun faisnéis a mhalairt ina leith agus iad a 
chur chun feidhme, chomh maith le bearta 
a bhaineann le cur chun feidhme na gcóras 
rialaithe agus cúnamh teicniúil agus 
riaracháin;
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Réasúnú

Bunaítear le hAirteagal 208 CFAE go gcaithfear cuspóirí forbartha a chur san áireamh i 
mbeartais uile an Aontais. Is príomhchuspóirí de chuid chomhar um fhorbairt AE agus na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe iad an tslándáil dhomhanda bia a fheabhsú agus 
cúnamh a chur ar fáil chun córais láidre talmhaíochta a fhorbairt i dtíortha atá i mbéal 
forbartha.  Tá impleachtaí díreacha ag rialú inmheánach margaidh na hearnála talmhaíochta 
do shláine na gcóras sin sa domhan atá i mbéal forbartha.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) na gníomhaíochtaí a dhéanann an 
Coimisiún trí mheán feidhmchláir 
chianbhraiteacha a úsáidtear chun 
faireachán a dhéanamh ar acmhainní 
talmhaíochta i gcomhréir le hAirteagal 23;

(c) na gníomhaíochtaí a dhéanann an 
Coimisiún trí mheán feidhmchláir 
chianbhraiteacha a úsáidtear chun 
faireachán a dhéanamh ar acmhainní 
talmhaíochta agus ar rannpháirtíocht na 
mBallstát i gcleachtais talmhaíochta atá 
comhsheasmhach le Clár Oibre 2030 don 
Fhorbairt Inbhuanaithe agus Comhaontú 
Pháras maidir leis an athrú aeráide, i 
gcomhréir le hAirteagal 23;

Réasúnú

Bunaítear le hAirteagal 208 CFAE go gcaithfear cuspóirí forbartha a chur san áireamh i 
mbeartais uile an Aontais. Is príomhchuspóirí de chuid chomhar um fhorbairt AE agus na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe iad an tslándáil dhomhanda bia a fheabhsú agus 
cúnamh a chur ar fáil chun córais láidre talmhaíochta a fhorbairt i dtíortha atá i mbéal 
forbartha.  Tá impleachtaí díreacha ag rialú inmheánach margaidh na hearnála talmhaíochta 
do shláine na gcóras sin sa domhan atá i mbéal forbartha. 

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) staidéir ar CBT agus meastóireacht 
ar bhearta arna maoiniú ag na Cistí, lena n-

(f) staidéir ar CBT agus 
meastóireachtaí ar bhearta arna maoiniú ag 
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áirítear feabhas a chur ar mhodhanna 
meastóireachta agus ar mhalartú faisnéise 
maidir le cleachtais faoi CBT, chomh 
maith le staidéir arna ndéanamh in éineacht 
leis an mBanc Eorpach Infheistíochta 
(BEI);

na Cistí, lena n-áirítear feabhas a chur ar 
mhodhanna meastóireachta agus ar 
mhalartú faisnéise maidir le cleachtais faoi 
CBT, chomh maith le staidéir arna 
ndéanamh in éineacht leis an mBanc 
Eorpach Infheistíochta (BEI), lena 
mbaineann gníomhaithe ábhartha dá 
dtagraítear in Airteagal 94 de Rialachán 
(AE) .../... [an Rialachán maidir leis an 
bPlean Straitéiseach faoi CBT], go 
háirithe geallsealbhóirí áitiúla, 
réigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta, 
saineolaithe acadúla agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha; 

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) ranníocaíocht le bearta a bhaineann 
le scaipeadh faisnéise, ardú feasachta, cur 
chun cinn comhair agus malartú taithí ar 
leibhéal an Aontais, agus a dhéantar i 
gcomhthéacs idirghabhálacha forbartha 
tuaithe, lena n-áirítear líonrú na bpáirtithe 
lena mbaineann;

(h) ranníocaíocht le bearta a bhaineann 
le scaipeadh faisnéise, ardú feasachta, lena 
n-áirítear maidir le himpleachtaí 
domhanda CBT, cur chun cinn comhair 
agus malartú taithí ar an leibhéal áitiúil, 
réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta 
agus ar leibhéal an Aontais, agus a 
dhéantar i gcomhthéacs idirghabhálacha 
forbartha tuaithe, lena n-áirítear líonrú na 
bpáirtithe lena mbaineann;

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) tionchar CBT ar thríú tíortha, go 
háirithe tíortha atá i mbéal forbartha.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 8 – mír 4 – fomhír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cur i bhfeidhm comhchuibhithe 
rialacha de chuid an Aontais a chur chun 
cinn agus a áirithiú.

(d) cur i bhfeidhm comhchuibhithe 
rialacha de chuid an Aontais a chur chun 
cinn agus a áirithiú mar aon le rialacha 
atá le cur i bhfeidhm ag an Aontas a 
thagann as na conarthaí ábhartha 
idirnáisiúnta.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) margaí talmhaíochta an Aontais a 
bhainistiú i gcomhthéacs domhanda;

(a) margaí talmhaíochta an Aontais a 
bhainistiú go cothrom agus go 
hinbhuanaithe i gcomhthéacs domhanda, 
lena n-áirítear trí shásraí faireacháin 
margaidh a bhunú agus a leathnú ar an 
leibhéal réigiúnach agus domhanda, agus 
cuspóirí forbartha á gcur san áireamh;

Réasúnú

Is gá faireachán a dhéanamh chun na héifeachtaí seachtracha atá ag beartais inmheánacha 
AE sa domhan atá i mbéal forbartha a thuiscint, agus mar sin chun PCD a bhaint amach.   Ar 
an gcaoi chéanna, mar a bhunaítear le CFAE 191, níor cheart go gcuirfeadh CBT agus a 
mhaoiniú bac ar a bhfuil bainte amach ag na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe nó na 
spriocanna a leagtar amach i gComhaontú Pháras.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) faireachán agranamaíoch agus agra-
chomhshaoil-aeráide ar úsáid talún 
talmhaíochta agus ar athrú ar an úsáid talún 
talmhaíochta, lena n-áirítear 
agrafhoraoiseacht, a áirithiú, chomh maith 

(b) faireachán agranamaíoch agus agra-
chomhshaoil-aeráide ar úsáid talún 
talmhaíochta agus ar athrú ar an úsáid talún 
talmhaíochta, lena n-áirítear 
agrafhoraoiseacht, a áirithiú, chomh maith 
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le faireachán ar bhail na mbarr a áirithiú 
d’fhonn meastacháin a dhéanamh, go 
háirithe maidir le táirgeacht agus táirgeadh 
talmhaíochta agus na tionchair 
thalmhaíochta a bhaineann le himthosca 
eisceachtúla;

le faireachán ar bhail na mbarr a áirithiú 
chun gur féidir meastacháin a dhéanamh, 
go háirithe maidir le táirgeacht agus 
táirgeadh talmhaíochta agus na tionchair 
thalmhaíochta a bhaineann le himthosca 
eisceachtúla, mar aon le faireachán a 
dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta 
maidir le cur chun feidhme cleachtais 
talmhaíochta atá ina gcabhair chun 
cuspóirí agus spriocanna comhshaoil a 
leagtar síos i gClár Oibre 2030 maidir le 
Forbairt Inbhuanaithe agus i 
gComhaontú Pháras maidir leis an athrú 
aeráide a bhaint amach;

Réasúnú

Is gá faireachán a dhéanamh chun na héifeachtaí seachtracha atá ag beartais inmheánacha 
AE ar an domhan atá i mbéal forbartha a thuiscint. Ar an gcaoi chéanna, mar a bhunaítear le 
CFAE 191, níor chuirfidh cuspóirí bheartais aeráide agus chomhshaoil an Aontais, CBT agus 
a mhaoiniú bac ar a bhfuil bainte amach ag na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe nó na 
spriocanna a leagtar amach i gComhaontú Pháras. 

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) rannchuidiú le trédhearcacht margaí 
domhanda;

(d) rannchuidiú le trédhearcacht margaí 
domhanda, lena n-áirítear PCD a áirithiú;

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

De bhun phointe (c) d’Airteagal 7, 
maoineoidh an Coimisiún na 
gníomhaíochtaí a bhaineann le bailiú nó 
ceannach sonraí is gá chun CBT a chur 
chun feidhme agus faireachán a dhéanamh 
air, lena n-áirítear sonraí satailíte, sonraí 

De bhun phointe (c) d’Airteagal 7, 
maoineoidh an Coimisiún na 
gníomhaíochtaí a bhaineann leis an mbailiú 
nó ceannach sonraí is gá chun CBT agus a 
éifeachtaí, laistigh agus lasmuigh den 
Aontas araon, a chur chun feidhme agus 
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geo-spásúla agus sonraí meitéareolaíocha, 
infreastruchtúr sonraí spásúla agus suíomh 
gréasáin a chur ar bun, staidéir shonracha 
ar dhálaí aeráide a dhéanamh, 
cianbhraiteacht a úsáidtear chun cabhrú le 
faireachán a dhéanamh ar an athrú ar úsáid 
talún talmhaíochta, sláinte ithreach agus 
samhlacha agraimeitéareolaíocha agus 
eacnaiméadracha a nuashonrú. I gcás inar 
gá, déanfar na bearta sin i gcomhar leis an 
nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, 
an tIonad Comhpháirteach Taighde, 
saotharlanna agus comhlachtaí náisiúnta nó 
le rannpháirtíocht na hearnála príobháidí.

faireachán a dhéanamh orthu, lena n-
áirítear sonraí satailíte, sonraí geo-spásúla 
agus sonraí meitéareolaíocha, bonneagar 
sonraí spásúla agus suíomh gréasáin a chur 
ar bun, staidéir shonracha ar dhálaí aeráide 
a dhéanamh, cianbhraiteacht a úsáidtear 
chun cabhrú le faireachán a dhéanamh ar 
an athrú ar úsáid talún talmhaíochta, sláinte 
ithreach agus sonraí agus samhlacha 
agraimeitéareolaíocha agus 
eacnaiméadracha a thabhairt cothrom le 
dáta. I gcás inar gá, déanfar na bearta sin i 
gcomhar leis an nGníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil, an tIonad Comhpháirteach 
Taighde, saotharlanna agus comhlachtaí 
náisiúnta nó le rannpháirtíocht na sochaí 
sibhialta agus na hearnála príobháidí. 
Áireofar leis sin rochtain a chomhroinnt 
agus rannchuidiú le tionscnaimh 
idirnáisiúnta agus le foinsí sonraí, lena n-
áirítear Creat-Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) 
mar aon le sonraí aeráide agus 
comhshaoil, nó sonraí agus/nó faisnéis 
lena rannchuidítear le trédhearcacht na 
margaí domhanda nó rianú a dhéanamh 
ar a bhfuil bainte amach i leith na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 23a
Faireachán a dhéanamh ar Chomhtháthú 

Beartas ar mhaithe le Forbairt
1. I gcomhréir le hAirteagal 208 den 
Chonradh, beidh tionchar CBT ar chórais 
bhia agus ar shlándáil fhadtéarmach bia i 
dtíortha atá i mbéal forbartha faoi réir 
measúnuithe rialta agus neamhspleácha. 
Díreofar an faireachán sin go háirithe ar 
thionchar na sreafaí trádála agraibhia 
idir an tAontas agus tíortha atá i mbéal 
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forbartha ar na nithe seo a leanas: 
(a)  táirgeadh, próiseáil agus dáileadh 
an bhia i dtíortha is lú forbairt;
(b)  táirgeoirí beaga áitiúla agus 
banfheirmeoirí;
(c) táirgí a mheasann tíortha atá i 
mbéal forbartha a bheith íogair;
(d)  táirgí ó earnálacha i gcás inar 
deonaíodh íocaíochtaí cúpláilte faoi CBT 
agus i gcás inar cuireadh bearta 
bainistithe géarchéime faoi CBT i 
bhfeidhm.
2. Scrúdóidh an measúnú sonraí ó 
fhaireachlanna margaidh an Aontais, ó 
chás-staidéir, ó thuairisciú ar Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe, chomh maith le 
fianaise arna soláthar ag tíortha 
comhpháirtíochta agus ag páirtithe 
leasmhara ábhartha eile amhail 
eagraíochtaí na sochaí sibhialta. Chun na 
críche sin, méadófar raon feidhme 
earnálach agus geografach 
fhaireachlanna margaidh an Aontais sa 
chaoi go gcuirfear táirgí a mheasann 
tíortha comhpháirtíochta a bheith íogair 
san áireamh agus go gcumhdófar na 
tíortha is lú forbairt. Glacfaidh an 
Coimisiún gníomhartha tarmligthe i 
gcomhréir le hAirteagal 100 lena 
bhforlíontar an Rialachán seo trí raon 
feidhme an mheasúnaithe agus an nós 
imeachta lena aghaidh a shainiú.
3. Má léiríonn na sonraí faireacháin 
go bhfuil baol ann go ndéanfaí dochar do 
tháirgeadh agus próiseáil agraibhia nó 
don tslándáil bia i dtír atá i mbéal 
forbartha, eiseoidh an Coimisiún Eorpach 
réamhrabhadh lena gcuirfear tús le 
comhairliúchán idir an tAontas agus na 
pobail talmhaíochta lena mbaineann mar 
aon le rialtais na dtíortha 
comhpháirtíochta chun teacht ar 
chomhaontú faoi bhearta. Beidh coimirce 
shóisialta ar fáil do na páirtithe lena 
mbaineann.



PE629.647v02-00 24/31 AD\1176525GA.docx

GA

4. I gcás nach n-eisítear 
réamhrabhadh ach go dtarlaíonn 
éifeachtaí díobhálacha, féadfaidh an 
páirtí lena mbaineann gearán a chur 
isteach. Is é Buanrapóirtéir Pharlaimint 
na hEorpa maidir le Comhtháthú Beartas 
ar mhaithe le Forbairt a gheobhaidh na 
gearáin agus is iad na hOifigigh 
Éisteachta sa Choimisiún Eorpach a 
láimhseálfaidh iad. Féadfaidh na grúpaí 
lena mbaineann agus páirtithe leasmhara 
eile fianaise a thíolacadh.
5. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle maidir le 
torthaí an mheasúnaithe, an fhianaise a 
fuarthas agus beartas freagartha an 
Aontais.

Réasúnú

Tá sé mar aidhm leis an nós imeachta seo sásra a bhunú lena ndéantar faireachán ar an 
gcomhtháthú beartas ar mhaithe le forbairt agus, san am céanna, lenar féidir leis an 
gCoimisiún comharthaí a fháil ó na margaí agus na comhphobail a bhféadfaí difear a 
dhéanamh dóibh. Cuireann sé sin le ról na bhfaireachlann margaidh atá ann cheana. Is ann 
do phost an Oifigigh Éisteachta sa Choimisiún Eorpach cheana féin agus d’fhéadfaí an ról a 
bhunú freisin sna Toscaireachtaí de chuid AE ag a bhfuil inniúlachtaí trádála agus 
talmhaíochta.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) rialacha maidir leis an maoiniú de 
bhun phointe (b) agus phointe (c) 
d’Airteagal 7;

(a) rialacha maidir leis an maoiniú de 
bhun phointe (b), phointe (c) agus 
phointe (k) d’Airteagal 7;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 35 – mír 1 – pointe c – pointe i a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ia) mura ndéanann sé dochar 
sóisialta ná dochar don chomhshaol agus 
má tá sé i gcomhréir le haidhmeanna 
beartais an Aontais agus a chuid 
gealltanas agus oibleagáidí idirnáisiúnta 
dá dtagraítear in Airteagal 5 agus 
Airteagal 6 de Rialachán (AE) .../... [an 
Rialachán maidir leis an bPlean 
Straitéiseach faoi CBT].

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 39 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás nach gcuirfidh an Ballstát an plean 
gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 1 
isteach nó chun feidhme, nó i gcás inar 
soiléir nach bhfuil an plean gníomhaíochta 
sin leordhóthanach chun an cás a leigheas, 
féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur 
chun feidhme a ghlacadh lena gcuirfear na 
híocaíochtaí míosúla dá dtagraítear in 
Airteagal 19(3) nó na híocaíochtaí 
eatramhacha dá dtagraítear in Airteagal 30 
ar fionraí.

I gcás nach gcuirfidh na Ballstáit an plean 
gníomhaíochta dá dtagraítear in Airteagal 1 
isteach nó nach gcuirfidh siad chun 
feidhme é, nó i gcás inar soiléir nach bhfuil 
an plean gníomhaíochta sin leordhóthanach 
chun an cás a leigheas nó nach bhfuil sé i 
gcomhréir le comhaontuithe idirnáisiúnta 
an Aontais nó PCD, féadfaidh an 
Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a 
ghlacadh lena gcuirfear na híocaíochtaí 
míosúla dá dtagraítear in Airteagal 19(3) 
nó na híocaíochtaí eatramhacha dá 
dtagraítear in Airteagal 30 ar fionraí.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 44 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is í an aidhm a bheidh le soláthar faisnéise 
a mhaoineofar de bhun phointe (e) 
d’Airteagal 7, go háirithe, cuidiú le CBT a 
mhíniú, a chur chun feidhme agus a 
fhorbairt agus feasacht an phobail i dtaobh 
a ábhair agus a chuspóirí a ardú chun 

Is é an aidhm a bheidh le faisnéis a 
mhaoineofar de bhun phointe (e) 
d’Airteagal 7 go háirithe ná cuidiú le CBT 
a mhíniú, a chur chun feidhme agus a 
fhorbairt agus feasacht an phobail i dtaobh 
a ábhair agus a chuspóirí a ardú, lena n-
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muinín tomhaltóirí a spreagadh arís tar 
éis géarchéimeanna trí fheachtais faisnéise, 
feirmeoirí agus daoine eile atá gníomhach i 
gceantair thuaithe a chur ar an eolas agus 
múnla Eorpach na talmhaíochta a chur 
chun cinn, chomh maith le cuidiú le 
saoránaigh é a thuiscint.

áirítear an t-athrú aeráide a mhaolú, an 
comhshaol a chosaint, leas ainmhithe, na 
struchtúir shóisialta a choinneáil i 
gceantair thuaithe mar aon lena ghné 
dhomhanda a choinneáil, fad a ghlacfar 
leis an bhfreagracht i leith an tionchair a 
bhíonn ag CBT, go háirithe an tionchar 
ar thíortha atá i mbéal forbartha agus na 
saoránaigh a chur ar an eolas, tar éis 
géarchéimeanna, trí fheachtais 
neamhchlaonta agus oibiachtúla 
faisnéise, feirmeoirí agus daoine eile atá 
gníomhach i gceantair thuaithe a chur ar an 
eolas agus múnla inbhuanaithe 
na talmhaíochta de chuid an Aontais a 
chur chun cinn, chomh maith le cuidiú leis 
na saoránaigh é a thuiscint.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 58 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar sa chóras arna bhunú ag na 
Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 57(2) 
seiceálacha córasacha lena ndíreofar freisin 
ar na réimsí ina bhfuil an riosca is mó 
earráidí.

Áireofar sa chóras arna bhunú ag na 
Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 57(2) 
seiceálacha córasacha lena ndíreofar freisin 
ar na réimsí ina bhfuil an riosca is mó 
earráidí agus ina bhfuil an damáiste is mó 
ag baint le cineál na rioscaí sin don 
chomhshaol, don aeráid, don tsláinte 
phoiblí agus do shláinte ainmhithe.

Réasúnú

Déanann sé seo nuashonrú ar choincheap an riosca don tsamhail nua seachadta. Maidir le 
prionsabal ‘an riosca do na Cistí’, ar cloíodh leis go dtí seo, ba cheart a thuiscint uaidh sin 
freisin go gcaitear cistí poiblí AE agus na mBallstát ar bhealach éifeachtach. Ciallaíonn sé 
sin, i gcomhréir le prionsabal na héifeachtúlachta buiséadaí, nár cheart go bhféadfaí cistí 
poiblí a chaitheamh faoi CBT lena mbaineann costais bhreise, mar íoctar as na costais sin a 
thabhaítear i réimsí eile le cistí poiblí ina dhiaidh sin.
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Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 58 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní dhéanfar seiceálacha ar leibhéal BEI ná 
ar leibhéal institiúidí airgeadais 
idirnáisiúnta eile ar scairshealbhóir iontu 
Ballstát.

Ní dhéanfaidh na Ballstáit seiceálacha ar 
leibhéal BEI ná ní dhéanfar iad ar leibhéal 
institiúidí airgeadais idirnáisiúnta eile ar 
scairshealbhóir iontu Ballstát. Déanfar na 
seiceálacha córasacha comhlíonta agus 
comhleanúna sin ar leibhéal an Aontais 
nó ar leibhéal iomchuí eile.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 65 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfar na tacair sonraí arna mbailiú 
tríd an gcóras comhtháite, agus atá 
úsáideach don Coimisiún chun anailís, 
faireachán agus measúnú a dhéanamh ar 
an tionchar atá ag CBT, na Pleananna 
Straitéiseacha faoi CBT agus na 
hidirghabhálacha a dtacaítear leo maidir 
le cuspóirí forbartha an Aontais agus 
maidir le tíortha atá i mbéal forbartha, a 
chomhroinnt saor in aisce leis an 
gCoimisiún agus, i gcás inar gá, le 
comhlachtaí náisiúnta na mBallstát a 
bhfuil sé de chúram orthu na Pleananna 
Straitéiseacha faoi CBT a tharraingt suas 
agus leis na húdaráis náisiúnta 
bhainistíochta le haghaidh na 
bPleananna Straitéiseacha faoi CBT.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 76 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 76 a
Cruthúnas ar infheistíochtaí freagracha 

agus ar dhea-chleachtais
Gnóthais ar mian leo go gcuirfí a gcuid 
infheistíochtaí agus dea-chleachtas, lenar 
féidir cúiteamh a dhéanamh ar thionchair 
dhiúltacha, san áireamh faoi chuimsiú an 
mheasúnaithe de bhun Airteagal 7 de 
Rialachán (AE) …/… [an Rialachán 
maidir leis an bPlean Straitéiseach faoi 
CBT], cuirfidh siad an cruthúnas is gá ar 
fáil don Choimisiún.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
 Airteagal 78 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh na Ballstáit chuig an 
gCoimisiún liosta de ghnóthais atá 
bunaithe i dtríú tír ar íocadh an méid atá 
i gceist leo nó a fuair an méid atá i gceist, 
nó ar cheart é a bheith íoctha leo nó faighte 
acu, sa Bhallstát sin.

2. Cuirfidh na Ballstáit chuig an 
gCoimisiún liosta de ghnóthais atá 
bunaithe i dtríú tír ar íocadh an méid 
i dtrácht leo nó a fuair an méid i dtrácht, nó 
ar cheart é a bheith íoctha leo nó faighte 
acu, sa Bhallstát sin. I gcás inar gá, 
tabharfaidh an Coimisiún cuireadh do 
shaineolaithe ó thríú tíortha, lena n-
áirítear ó thíortha atá i mbéal forbartha, 
chun measúnú a fháil ar thionchair 
sheachtracha chur chun feidhme CBT ar 
leibhéal an Bhallstáit.

Réasúnú

De réir mheon an chomhair fhónta éifeachtúil le tríú tíortha, ba cheart don Choimisiún 
feabhas a chur ar a idirphlé le tíortha comhpháirtíochta ar ghné ar bith a bhfuil tionchair 
aici ar phróiseas a bhforbartha. Beidh sé mar chuspóir ag ionchuir ó chomhpháirtithe an 
Aontais neamhleanúnachais bheartais an Aontais a aithint agus a leigheas, go háirithe trí 
ghnéithe seachtracha beartas inmheánach agus beartas seachtrach per se. 

Leasú 38
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 83 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) cruthúnas a chur ar fáil dá 
dtagraítear in Airteagal 76a maidir le 
hinfheistíochtaí freagracha agus dea-
chleachtais;
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