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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um Iompar agus 
um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. ag cur in iúl gur geal léi gur bhunaigh an Coimisiún breis agus deich mbliana ó shin 
straitéis turasóireachta tar éis theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin chun stádas na 
hEorpa mar phríomhcheann scríbe turasóireachta an domhain agus an turasóireacht mar 
an tríú gníomhaíocht shocheacnamaíoch is mó a choinneáil, trína éagsúlacht chultúrtha 
agus réigiúnach chomh maith le limistéar taistil trasteorann Schengen a neartú; ag cur in 
iúl gur geal léi freisin an clár oibre don turasóireacht Eorpach inbhuanaithe a tháinig ina 
dhiaidh sin, clár oibre ina meabhraítear gur gá do cheantair thuaithe infheistiú sa 
turasóireacht, chun a dtarraingteacht a mhéadú, chun a ngeilleagar a éagsúlú agus a 
mbreisluach a mhéadú, agus ar an gcaoi sin buntáiste iomaíoch fadtéarmach a fhorbairt;

2. á mheabhrú, de réir sonraí Eurostat ó 2018, gur i gceantair thuaithe a bhí 45 % 
d’acmhainn lóistín turasóireachta AE; á mheabhrú freisin go ngineann gníomhaíochtaí 
turasóireachta 10-20 % d’ioncam agus d’fhostaíocht na tuaithe, dhá oiread na 
meánleibhéal ar fud na hEorpa, agus ag cur béim ar an ngá atá ann tionchair shóisialta, 
eacnamaíocha agus chomhshaoil na turasóireachta tuaithe a mhapáil ar bhealach níos 
fearr; 

3. á mheas gur príomhthosaíocht é aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar thréigean na 
tuaithe; á chur i bhfáth go gcuireann an agrathurasóireacht go mór leis an ngeilleagar 
tuaithe agus le fás na tuaithe, go háirithe i réigiúin atá faoi mhíbhuntáiste ó thaobh 
acmhainní nádúrtha agus forbairt chultúrtha agus shóisialta de á chur i bhfáth gur foinse 
bhreise thábhachtach ioncaim í an ghníomhaíocht sin do go leor feirmeacha agus go 
gcuirtear raon leathan deiseanna ar fáil léi chun ceantair thuaithe a dhéanamh níos 
tarraingtí agus chun poist a chruthú trí fheabhas a chur ar an timpeallacht ghnó don 
earnáil ceirde agus do ghnólachtaí tuaithe agus trí ghabháltais talmhaíochta a éagsúlú; 

4. á thabhairt chun suntais go mbíonn rannchuidiú dearfach ag an turasóireacht tuaithe le 
feirmeoireacht ar scála beag agus éagsúil a chosaint, le dul i ngleic le 
héagothromaíochtaí sóisialta agus le deiseanna fostaíochta a chruthú do mhná, agus cion 
na mban san earnáil in AE ag thart ar 50 %, ar an gcaoi sin ag cur le hathnuachan ó 
ghlúin go glúin agus le dídhaonrú a aisiompú; 

5. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit, dá bhrí sin, tionscnaimh a ghineann 
foinsí ioncaim breise i gceantair thuaithe a chur chun cinn tuilleadh agus tacú leo 
tuilleadh; ag cur béim ar an bhfíoras i ndáil leis sin a thábhachtaí atá sonraí ar leithligh 
atá cothrom le dáta maidir le rannchuidiú na turasóireacht tuaithe le forbairt 
eacnamaíoch agus le fostaíocht;

6. á chur i bhfios go láidir go bhféadfadh deiseanna fostaíochta a bheith ann i limistéir 
thuaithe do náisiúnaigh tríú tíortha atá ina gcónaí go dleathach, agus ar an gcaoi sin a 
gcuimsiú sóisialta agus eacnamaíoch a chur chun cinn;

7. ag tabhairt dá haire go bhfágann na próisis táirgthe agus an raon leathan seirbhísí leasa 
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choitinn a chuireann an talmhaíocht ar fáil, mar aon leis an éagsúlacht a bhaineann le 
gníomhaíochtaí agus saoráidí áirithe, gur áiteanna iad na feirmeacha ar féidir le daoine 
de gach aois eolas a chur ar thírdhreacha tuaithe agus ar an oidhreacht chultúrtha agus 
nádúrtha a choimircíonn pobail tuaithe agus taithí dhíreach a fháil ar an 
bhfeirmeoireacht agus tuiscint níos fearr a fháil ar na freagrachtaí a bhaineann le bheith 
ag déileáil le hainmhithe agus acmhainní nádúrtha; á chur i bhfáth i ndáil leis sin gur 
ann do na sineirgí idir an turasóireacht tuaithe, cosaint an chomhshaoil, caomhnú na 
bithéagsúlachta agus feasacht ar leas na n-ainmhithe; ag tabhairt dá haire go mbíonn 
baint ag an turasóireacht inbhuanaithe leis an turasóireacht tuaithe de ghnáth;

8. á mheabhrú gur féidir le gníomhaíochtaí turasóireachta i limistéir thuaithe rannchuidiú 
go dearfach leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus leis na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe agus gur cheart dóibh tomhaltas agus táirgeadh inbhuanaithe agus 
freagrach a chur chun cinn, go háirithe maidir le huisce, bia, fuinneamh agus úsáid 
plaisteach; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú le feachtais lena 
músclaítear feasacht faoin tionchar dearfach atá ag an éiceathurasóireacht inbhuanaithe 
ar chaomhnú na bithéagsúlachta, ar úsáid fhreagrach acmhainní nádúrtha agus ar 
eispéiris foghlama a bhfuil tionchar oideachasúil acu ar roghanna stíle maireachtála 
agus a théann i gcion na roghanna sin i dtreo maireachtáil níos glaise agus níos 
inbhuanaithe; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá go mbeadh na geallsealbhóirí uile 
rannpháirteach i bhforbairt treoirlínte chun an chothromaíocht iomchuí a áirithiú idir an 
turasóireacht agus caomhnú na bithéagsúlachta, na talmhaíochta agus na dtraidisiún 
cultúrtha; 

9. á chur in iúl gur geal léi an treocht atá ag dul i méid i dtreo eispéiris taistil áitiúla agus 
bharántúla, rud a d’fhéadfadh cur go mór leis an achar a thaistealaíonn gach duine a 
laghdú agus an tionchar ar an aeráid a ísliú, feabhas a chur ar bhainistiú na 
turasóireachta comhshaoil tríd an mbrú a thógáil ó chinn scríbe turasóireachta 
phlódaithe; á mheas gurb iad saoire feirme an cineál turasóireachta tuaithe is 
inbhuanaithe agus is éifeachtúla san Eoraip, ar nithe iad lena gcuidítear le tacaíocht a 
thabhairt do ghnólachtaí áitiúla agus lena gcuirtear chun cinn limistéir thalmhaíochta 
agus nádúrtha. á mholadh go n-áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar barrfheabhas a chur 
ar éagsúlú an agrathurais, go laghdófar an tséasúracht agus go méadófar cáilíocht na 
turasóireachta; ag cur béim ar an ngá práinneach atá ann cistí a infheistiú i gcaomhnú 
ailtireachta sráidbhailte a bhfuil ábharthacht stairiúil ag baint leo ó thaobh an chultúir 
de;

10. á mheas, tríd an táirgeadh, an bpróiseáil agus an margaíocht áitiúil a chomhtháthú agus 
a nascadh leis an gcóiríocht do thurasóirí agus le hearnáil na gastranamaíochta, go 
ndéantar oidhreacht chultúrtha agus nósanna na hEorpa, mar aon leis na traidisiúin 
áitiúla agus an cultúr bia áitiúil, a chur chun cinn mar eispéireas ar leith; 

11. ag cur béim ar an bhfíoras go gcuireann an turasóireacht go mór le brandaí táirgí 
réigiúnacha a chur chun cinn agus go dtugtar tomhaltóirí agus táirgeoirí níos gaire dá 
chéile mar a mholann an Straitéis ón bhFeirm go dtí an Forc; ag cur béim, ina leith sin, 
ar an ról agus ar an acmhainneacht atá ag scéimeanna cáilíochta Eorpacha, náisiúnta, 
réigiúnacha agus áitiúla ina mbíonn ionadaithe ó earnáil na turasóireachta 
rannpháirteach in éineacht le táirgeoirí, agus á iarraidh ar na húdaráis inniúla go léir 
tionscnaimh den sórt sin a spreagadh;
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12. á mheas go bhfuil sé chomh tábhachtach céanna comhar a áirithiú idir Pobail Eolais 
agus Nuálaíochta in earnálacha an bhia agus an chultúir; á chreidiúint gur príomhthosca 
ratha don agrathurasóireacht iad feasacht ar an margadh, cáilíochtaí níos fearr, 
éifeachtúlacht mhéadaithe bainistíochta, comhpháirtíochtaí fíorshaoil agus deiseanna 
líonraithe spriocdhírithe a chur chun cinn, chomh maith le bearta nuálacha a fhorbairt 
don todhchaí; á chreidiúint freisin go bhfuil gá le comhar agus comhordú feabhsaithe 
idir geallsealbhóirí, le húdaráis áitiúla a bheith níos rannpháirtí sa turasóireacht agus i 
dtaighde margaidh agus i gcumarsáid ghairmiúil agus straitéisí margaíochta chun 
borradh a chur faoi fheidhmíocht shóisialta, eacnamaíoch agus chomhshaoil na 
hagrathurasóireachta;

13. á chur i bhfios go láidir a ríthábhachtaí atá turasóireacht chócaireacht agus fíona atá 
fíorthábhachtach chun turasóireacht tuaithe a athbheochan agus chun tacú le cruthú post 
i limistéir thuaithe agus uirbeacha araon; á leagan amach ina leith sin go bhfuil gá le cur 
an mhargadh góchumtha i dtáirgí bia agus fíona a dhíoltar faoi lipéid STFC, TGFC TGS 
agus GI i gcoitinne a chomhrac go láidir agus go cinntitheach; á leagan amach a 
thábhachtaí atá sé córas an tslabhra soláthair ghairid a chur chun cinn chun dídhaonrú a 
laghdú i gceantair thuaithe, chomh maith le tionscnaimh dhíreacha amhail taisteal siopaí 
grósaera agus ceardlanna bia agus fíona atá dírithe ar tháirgí talmhaíochta áirithe a 
tháirgeadh agus a phróiseáil céim ar chéim;

14. á thabhairt chun suntais go bhfuil acmhainneacht ollmhór ag na teicneolaíochtaí 
faisnéise nua-aimseartha i bpleanáil, in eagrú agus in úsáid táirgí turasóireachta; á chur 
in iúl gur geal léi go dtacaíonn cláir forbartha tuaithe le sráidbhailte cliste, rud a 
chuireann le forbairt na turasóireachta inbhuanaithe agus a imríonn tionchar ar dhaoine 
óga chun fanacht i gceantair thuaithe; á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le 
hinfheistíocht dhigiteach san agrathurasóireacht chun í a dhéanamh níos tarraingtí, níos 
inrochtana agus níos iomaíche;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit straitéis infheistíochta éifeachtach a 
fhorbairt in earnáil na turasóireachta tuaithe, gníomhaíochtaí nuálacha a fhorbairt 
tuilleadh agus úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide i limistéir 
thuaithe agus imeallacha, agus cáilíochtaí gairmiúla a fheabhsú i ndáil leis sin; á áitiú go 
sonrach a thábhachtaí atá sé leathanbhanda a leathnú amach, rud atá riachtanach do 
chlaochlú digiteach na seirbhísí turasóireachta agus a chuirfidh tuilleadh roghanna ar 
fáil, leithdháileadh níos fearr acmhainní agus bealaí nua chun an sreabhadh taistil agus 
turasóireachta a bhainistiú, ag cur san áireamh nach i gcónaí a bhíonn tithe agus 
feirmeacha suite in áiteanna a bhfuil rochtain éasca orthu; á mholadh go gcruthófaí 
seirbhísí cúnaimh do ghnólachtaí turasóireachta atá ag feidhmiú i limistéir thuaithe, rud 
a ráthódh comhairleacht ghnó saor in aisce agus ábhar a dháileadh chun tionchar ar an 
gcomhshaol a sheachaint;

16. á chur i bhfáth go rannchuidíonn bearta forbartha tuaithe AE le hearnáil agraibhia AE, 
le hinbhuanaitheacht chomhshaoil agus le folláine na gceantar tuaithe a neartú; 

17. ag tabhairt dá haire, le Pleananna Straitéiseacha CBT, le ciste CETFT agus le bearta 
faoi chlár LEADER, gur féidir tacú leis an inrochtaineacht agus leis an ngá atá ann an t-
iomaíochas a mhéadú ar mhaithe le straitéisí forbartha áitiúla atá spriocdhírithe a chur 
chun cinn agus borradh a chur faoi chineálacha nuálacha cur chuige a bhfuil dlúthbhaint 
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acu le pobail tuaithe agus a rannchuidíonn leis an turasóireacht inbhuanaithe. á iarraidh 
ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cistiú iomchuí a choinneáil chun iomaíochas na 
talmhaíochta a fheabhsú, chun bainistiú inbhuanaithe na n-acmhainní nádúrtha a áirithiú 
agus chun tacú le forbairt chríochach chothromaithe na ngeilleagar tuaithe agus na 
bpobal tuaithe trí dheiseanna fostaíochta a ghiniúint agus tríd an dídhaonrú a chosc, 
chomh maith le leas a bhaint as an acmhainneacht maidir le cruthú rachmais ar an 
leibhéal réigiúnach agus ar an leibhéal áitiúil agus tacú le caomhnú oidhreacht 
chultúrtha tuaithe na hEorpa;

18. á chur i bhfáth go bhfuil an turasóireacht tábhachtach do phoist, don fhás agus don 
chomhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta agus go bhfuil ról nach beag aici i dtéarnamh 
eacnamaíoch; á thabhairt dá haire gur bhuail paindéim COVID-19 agus na 
gaibhniúcháin ghaolmhara go láidir gníomhaíochtaí turasóireachta i gceantair thuaithe 
agus go bhfuil tionchar mór acu ar an ioncam a bhaineann leo; á chur i bhfáth go bhfuil 
sé cruthaithe go bhfuil an earnáil in ann í féin a oiriúnú go pras do na coinníollacha nua 
a fhorchuirtear leis na srianta; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú le 
tionscnaimh agrathurasóireachta a bheidh inbhuanaithe agus freagrach mar chuid den 
phlean téarnaimh agus leithdháileadh sonrach a imfhálú.
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