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MOLTAÍ

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

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘Straitéis 
FBM d’Eoraip inbhuanaithe agus dhigiteach’ (COM(2020)0103),

– ag féachaint do Theachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal 
‘Straitéis ón bhFeirm go dtí an Forc le haghaidh córas bia atá cothrom, sláintiúil agus 
neamhdhíobhálach don chomhshaol (COM(2020)0381),

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal 
‘Straitéis Bhithéagsúlachta AE don bhliain 2030’(COM(2020)0380),

A. de bhrí go bhfostaíonn 25 milliún fiontar beag agus meánmhéide (FBManna) san Eoraip 
thart ar 100 milliún duine agus gurb ionann é sin agus níos mó ná leath de OTI na 
hEorpa; de bhrí go bhfuil siad ar cheann de phríomhréimsí sóisialta agus eacnamaíocha 
na hEorpa, mar shampla ó thaobh feabhsú réigiúnach, pleanála agus comhtháthú i 
gceantair thuaithe agus in áiteanna eile;

B. de bhrí, de réir sonraí ón gCoimisiún, go raibh  22 000 agra-chomharchumann agus 289 
000 cuideachta bia agus dí san Eoraip in 2017, agus ba FBManna iad 90 % díobh sin a 
raibh go leor acu ag feidhmiú i gceantair thuaithe; de bhrí go bhfuil ról ríthábhachtach 
ag na cuideachtaí sin sa gheilleagar tuaithe;

C. de bhrí go bhfuil raon leathan beartas an-chlaochlaithe i gceist leis an gComhaontú Glas 
don Eoraip d’fheirmeoirí agus d’oibreoirí eile i gceantair thuaithe, lena n-áirítear an 
straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’, chomh maith le straitéisí bithéagsúlachta, a 
mbeidh a gcur chun feidhme rathúil ag brath cuid mhór ar chomhleanúnachas an 
chomhbheartais talmhaíochta (CBT) agus Phleananna Straitéiseacha na mBallstát leis 
na straitéisí faoi seach; de bhrí go bhfuil ról lárnach ag FBManna maidir le spriocanna 
an chomhaontaithe Ghlais a bhaint amach;

D. de bhrí gur léirigh géarchéim COVID-19 staid airgeadais neamhchinnte na FBManna, 
nach dtiocfaidh téarnamh ar go leor díobh mar thoradh ar na bearta um ghaibhniú, a 
raibh an tionchar is láidre acu ar dhíolacháin chuig earnáil HoReCa agus chuig tríú 
tíortha;

E. de bhrí gur measa an tionchar a bhí ag an ngéarchéim sláinte ar FBManna, rud a d’fhág 
go raibh go leor acu as gnó;

F. de bhrí gur thug AE tacaíocht go traidisiúnta d’fheirmeacha teaghlaigh, ar FBManna iad 
de ghnáth, agus gur mian leis leanúint de thacaíocht a thabhairt dóibh; de bhrí go bhfuil 
an straitéis ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’ dírithe ar fheirmeacha den sórt sin freisin;

1. á chur in iúl gur geal léi go gcuirtear san áireamh sa straitéis éagsúlacht FBManna ó 
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thaobh samhlacha gnó, méid, aoise agus próifílí fiontraíochta; á chur i bhfáth gur cheart 
go gcuirfí san áireamh sa straitéis a dtionchar eacnamaíoch agus sóisialta ar na réimsí 
nó ar na hearnálacha ina bhfeidhmíonn siad;

2. á mheabhrú gur earnáil riachtanach é táirgeadh agus próiseáil bia ina mbíonn ról an-
mhór ag FBManna agus go mbeidh an earnáil sin ríthábhachtach le linn thréimhse 
téarnaimh COVID-19; á thabhairt chun suntais gur deis é téarnamh atá bunaithe ar an 
gComhaontú Glas don Eoraip agus ar an aistriú digiteach chun dlús a chur leis na 
claochluithe glasa agus digiteacha agus leas a bhaint astu; á mheas gur léiríodh le 
paindéim COVID-19 go bhfuil gá le fiontair sa gheilleagar sóisialta amhail dáileoirí bia 
ar mhionscála agus le tacaíocht dóibh siúd atá gníomhach in earnáil na sláinte agus an 
iompair; ag creidiúint gur léirigh an phaindéim freisin gur gá aird ar leith a thabhairt ar 
thacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí agrathurasóireachta arna ndéanamh ag 
FBManna trí leithdháileadh sonrach sa phlean téarnaimh chun cúnamh agus tacaíocht a 
thabhairt d’fhiontair agrathurasóireachta chun tionchar na géarchéime a shárú; ag cur 
béim, i ndáil leis an méid sin, ar chumas FBManna in earnáil na talmhaíochta iad féin a 
chur in oiriúint do riachtanais an mhargaidh; ag léiriú na n-easnamh maidir le feidhmiú 
lánaí glasa le linn na tréimhse gaibhniúcháin, mar gheall ar an easpa comhchuibhithe ar 
nósanna imeachta idir na Ballstáit, agus an tionchar diúltach a d‘fhéadfadh a bheith ar 
FBManna agraibhia, agus ag cur béim ar an ngá atá le suaitheadh sa mhargadh aonair a 
chosc chun soláthar earraí a ráthú; á mheabhrú go bhfuil sé ríthábhachtach 
saorghluaiseacht a áirithiú d’oibrithe séasúracha san earnáil sin d’fhonn aon ghanntanas 
saothair sa todhchaí a sheachaint;

3. á thabhairt chun suntais gur príomhghnéithe iad FBManna den fhorbairt eacnamaíoch 
agus den fhostaíocht i gceantair thuaithe, inarb ionann iad agus thart ar 75 % den 
fhostaíocht iomlán1; á chur i bhfáth gur earnáil ríthábhachtach í an talmhaíocht a bhfuil 
tábhacht shistéamach ag baint léi don Aontas agus go gcaithfidh sí leanúint de bheith 
amhlaidh, arb earnáil í, mar bhuntionscal ina bhfuil dlúthbhaint ag an bhfostaíocht leis 
an talamh agus nach n-oireann don athlonnú, a sholáthraíonn amhábhair ardcháilíochta 
don earnáil thánaisteach agus don tionscal bia chun leasa thomhaltóirí na hEorpa; á 
mheas go bhfuil ról lárnach ag micrifhiontair agus ag FBManna, in éineacht le fiontair 
thuaithe agus feirmeacha, san fhorbairt réigiúnach inbhuanaithe trína n-acmhainní a 
úsáid i dtáirgeadh bia agus in earraí agus seirbhísí eile, lena n-áirítear seirbhísí 
comhshaoil; á chur i bhfáth gur bonn tábhachtach fiontraíochta é cur chun cinn an 
éagsúlaithe, mar shampla trí agrathurasóireacht, trí mhargaíocht dhíreach, trí sheirbhísí 
sóisialta nó trí ghníomhaíochtaí eile atá bunaithe ar fheirmeacha, lena gcomhlánaítear 
ioncam feirme, agus ag cur béim ar an ngá atá le tacaíocht fiontraíochta a threisiú trí 
oiliúint, nuálaíocht, infheistíocht inrochtana agus T&F do FBManna sa slabhra soláthair 
bia;

4. á chur in iúl gur geal léi an rún atá ag an gCoimisiún réitigh a chur in oiriúint chun 
cabhrú le próiseálaithe bia FBManna agus le hoibreoirí beaga miondíola agus seirbhísí 
bia scileanna nua agus samhlacha gnó a fhorbairt, agus ualaí breise riaracháin agus 

1 Tuarascáil ón nGréasán Faire Eorpach um Pleanáil Spásúlachta (ESPON) an 31 Eanáir 2018 maidir le fiontair 
bheaga agus mheánmhéide i réigiúin agus i gcathracha na hEorpa.
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costais á seachaint ag an am céanna, agus seirbhísí comhairleacha a chur ar fáil tríd an 
Líonra Fiontar Eorpach, faoi chuimsiú na straitéise nua ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’;

5. á chur in iúl gur geal léi creat sealadach an Choimisiúin maidir le státchabhair i 
gcomhthéacs iarmhairtí tromchúiseacha phaindéim COVID-19, lena méadófar na 
teorainneacha Státchabhrach, lena lamhálfar do na Ballstáit suas le EUR 100 000 in 
aghaidh na feirme aonair agus suas le EUR 800 000 a dheonú do chuideachtaí próiseála 
agus margaíochta bia; á chur in iúl gur geal léi an beart sealadach nua a leagtar amach 
faoin Rialachán maidir le Forbairt Tuaithe2, lena lamháiltear do Bhallstáit AE tacaíocht 
suas le EUR 7 000 in aghaidh an fheirmeora agus EUR 50 000 in aghaidh an FBM a 
thairiscint; 

6. ag tabhairt dá haire go mbíonn an táirgeadh talmhaíochta ag athrú an éilimh ar shaothar 
agus gur de chineál séasúrach í; ag cur béim ar an ngá atá le tuiscint chríochnúil ar an 
bhfostaíocht agus ar na costais sa talmhaíocht chun freagairt do luaineachtaí gan 
choinne;

7. á thabhairt chun suntais nach ionann mná ach 30 % de bhainisteoirí feirme AE agus gur 
minic a bhíonn feirmeacha i bhfad níos lú acu ná mar atá ag fir; á chur i bhfáth go bhfuil 
gá le fiontraíocht na mban sa talmhaíocht a chur chun cinn agus tacú léi trí bhearta 
spriocdhírithe agus chun tacú leis an éagsúlacht in FBManna, i gcomhthéacs easpa 
fostaithe oilte agus easpa ionadaíochta na mban san fhiontraíocht; á mheas go bhfuil 
rochtain fheabhsaithe ar oideachas leanúnach, oiliúint agus oiliúint bhreise, lena n-
áirítear scileanna agus saineolas bainistíochta, ríthábhachtach do FBManna, gur cheart 
go n-áireofaí ann scéimeanna meantóireachta, cóitseála, scileanna agus breisoiliúna 
iomchuí, le haird speisialta ar mhná-fhiontraithe ionchasacha, agus go bhfuil an rochtain 
sin ríthábhachtach chun deiseanna teicneolaíochta agus nuálaíochta a thapú agus 
táirgiúlacht san earnáil talmhaíochta a bharrfheabhsú go leanúnach laistigh de 
gheilleagar inbhuanaithe; á iarraidh, ina theannta sin, go dtabharfaí tacaíocht do 
thionscnaimh fiontraíochta, do scileanna agus d’inniúlachtaí agus go ndéanfaí 
gairmoideachas agus gairmoiliúint do mhná i gceantair thuaithe a chur chun cinn go 
leanúnach agus go spriocdhírithe;

8. á mheas nár cheart, le comhaontuithe saorthrádála arna dtabhairt i gcrích idir an tAontas 
agus a chomhpháirtithe domhanda, tionscail talmhaíochta íogaire AE a chur i mbaol, 
ach gur cheart, ina ionad sin, go mbeadh deis ann d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide 
in earnáil na talmhaíochta; á mheas go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach don 
Choimisiún bearta a sheachaint a d‘fhéadfadh cur isteach ar iomaíochas FBManna nó ar 
phrionsabal an tsaormhargaidh agus díriú ar dheireadh a chur le bacainní laistigh den 
mhargadh aonair chun slabhraí soláthair gairide san earnáil agraibhia a neartú agus a 
éagsúlú; á mheas go bhféadfaí iarrachtaí a dhéanamh chun feabhas a chur ar sciar na 
FBManna den mhargadh agus chun asraonta margaidh nua a fhorbairt i dtríú tíortha, 
lena n-áirítear trí idirphlé, malartú dea-chleachtas le comhpháirtithe trádála agus 
tairseach faisnéise nua, i gcás nach gcuirfidh siad isteach ar shlándáil bia na bpáirtithe 

2 Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le 
tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1698/2005 ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 487).
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lena mbaineann agus i gcás ina mbeidh siad comhsheasmhach leis na gealltanais atá ann 
cheana maidir leis an aeráid; ag áitiú go leanfar d’fheachtais Eorpacha maidir le táirgí a 
chur chun cinn i dtríú tíortha amach anseo; á chur i bhfios go láidir go bhfuil beartas 
trádála comhleanúnach ríthábhachtach chun iomaíocht éagórach ó tháirgí a allmhairítear 
ó thríú tíortha nach gcomhlíonann na caighdeáin Eorpacha a sheachaint;

9. a chreidiúint gurb iad díthionsclú agus athshuíomh earnálacha straitéiseacha amhail bia 
agus sláinte in AE agus ar fud an domhain a bhí mar thoradh ar bhlianta fada an 
domhandaithe; ag cur béim ar na ceachtanna tábhachtacha a foghlaimíodh ó ghéarchéim 
COVID-19, eadhon an gá atá le hathmhachnamh a dhéanamh ar an gcaoi a 
bhfeidhmíonn an geilleagar agus ar na himpleachtaí a bhaineann leis sin do cheapadh 
beartas an Aontais; ag cur béim ar an ngá ar leith atá le beartais an Aontais a athchóiriú 
agus a ailíniú ag cur in iúl gur gá CBT agus an beartas trádála a oiriúnú chun dlús a chur 
le slándáil bia in AE, mar shampla trí tháirgeadh talmhaíochta agus bia inbhuanaithe a 
athlonnú ar fud an Aontais;

10. ag tabhairt dá haire go raibh tionchar an-diúltach ag galair ainmhithe amhail fiabhras 
Afracach na muc, plá na n-athchogantach beag, galar an chraicinn chnapánaigh agus 
galair eile agus/nó go bhfuil tionchar an-diúltach acu fós ar FBManna san earnáil 
agraibhia agus ba chúis iad le gnólachtaí a dhúnadh, a raibh iarmhairtí tromchúiseacha 
socheacnamaíocha aige ar gheilleagair áitiúla; á iarraidh ar na riaracháin atá freagrach 
cóir chomhionann a áirithiú agus freagairt agus tacaíocht thapa agus chothrom a chur ar 
fáil do na gnólachtaí lena mbaineann;

11. á chur i bhfios go mbeidh tionchar ag an straitéis ‘ón bhfeirm go dtí an forc’ ar 
fhormhór na bhfeirmeoirí, ar gnólachtaí teaghlaigh beaga go minic iad a oibríonn ar 
chorrlaigh ísle; ag creidiúint gur féidir le gach cineál talmhaíochta tairbhe a bhaint as an 
straitéis sin; á chur i bhfáth gur féidir leis an straitéis deiseanna a chruthú do shlabhraí 
luacha áitiúla ina bhfuil feirmeoirí beaga agus cuideachtaí bia; á chur in iúl gur geal léi, 
sa chomhthéacs sin, go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún samhlacha gnó ciorclacha a 
mhéadú agus a chur chun cinn chun deiseanna nua fiontraíochta a chur ar fáil, lena n-
áirítear trí úsáid a bhaint as cur amú bia, agus ag tacú le bearta sonracha atá 
saincheaptha do FBManna agraibhia; á iarraidh go dtabharfaí tacaíocht leordhóthanach 
agus leormhaith don aistriú chuig cleachtais inbhuanaithe, lena n-áirítear trí ionstraimí 
airgeadais (go háirithe faoi chuimsiú CBT, an bheartais chomhtháthaithe agus an phlean 
téarnaimh), agus ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart aird ar leith a thabhairt ar 
fheirmeacha beaga agus meánmhéide agus ar FBManna in earnáil na talmhaíochta agus 
an bhia chun tacú leo infheistiú i slabhraí soláthair orgánacha réigiúnaithe agus ionas 
nach mbeidh siad faoi mhíbhuntáiste ná nach mbeidh ualach riaracháin orthu de bharr 
chur chun feidhme na straitéise; á mheas go bhfuil sé tábhachtach tacaíocht a threisiú 
d’infheistíochtaí nuálacha a rinne FBManna chun cabhrú leo an t-aistriú éiceolaíoch a 
dhéanamh agus, ag an am céanna, feabhas a chur ar a n-athléimneacht eacnamaíoch;

12. á mheabhrú gur saincheist mhór é an taistriú digiteach do FBManna san earnáil 
agraibhia agus in áiteanna eile; ag cur béim ar an ngá atá ann oiliúint dhigiteach agus 
uas-sciliú a chur chun cinn chomh maith le tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil do 
FBManna ó thaobh na hinbhuanaitheachta agus an digitithe de; ag cur béim ar an ngá 
atá le rochtain ar leathanbhanda agus le hinfhaighteacht leathanbhanda a mhéadú i 
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ngach ceantar tuaithe agus i ngach réigiún forimeallach chun bunú FBManna a éascú 
agus modhanna nuálacha táirgthe amhail feirmeoireacht bheacht a chur chun cinn, ós 
rud é go bhfuil nasc níos mó ná riamh idir iomaíochas FBManna agus feidhmiú iontaofa 
an bhonneagair dhigitigh agus na seirbhísí digiteacha; á mheas, thairis sin, nach mór, 
faoi chuimsiú straitéis FBManna, tosaíocht a thabhairt do scileanna digiteacha 
bunúsacha a sholáthar do gach FBM neamhdhigiteach, lena n-áirítear faisnéis faoina 
gcearta agus a n-oibleagáidí laistigh den digitiú, agus go bhfuil géarghá leis sin in 
earnálacha ina bhfuil cion ard FBManna agus nach bhfuil an digitiú forbartha iontu go 
fóill; á iarraidh, dá bhrí sin, go mbeadh bearta spriocdhírithe ann chun tacú le FBManna 
nuálacha chun nuálaíochtaí teicneolaíochta glasa inbhuanaithe a chur ar fáil agus ag cur 
béim ar a thábhachtaí atá sé teicneolaíochtaí intleachta saorga (AI) a fhorbairt, ar 
teicneolaíochtaí iad atá saincheaptha don earnáil agraibhia;

13. ag tacú go leis ar an iarraidh ón gCoimisiún ar na Ballstáit agus ar na húdaráis 
chonarthacha conarthaí móra soláthair phoiblí a roinnt ina mbaisceanna níos lú, i 
bhfianaise acmhainneacht an chur chuige sin rannpháirtíocht FBManna agraibhia sa 
soláthar poiblí a éascú agus rannchuidiú ar an gcaoi sin le slabhraí soláthair a ghiorrú 
agus a éagsúlú, i gcomhréir le spriocanna na straitéise ‘ón bhFeirm go dtí an Forc’; á 
iarraidh go dtabharfaí tuilleadh treorach d’údaráis phoiblí agus do FBManna maidir leis 
na solúbthachtaí atá ann cheana agus maidir le rialacha soláthair phoiblí a chur in 
oiriúint chuige sin;

14. á chur i bhfáth gur minic a bhíonn dálaí oibríochta sainiúla agus níos dúshlánaí ag 
FBManna i gceantair thuaithe, go háirithe iad siúd atá lonnaithe i limistéir thuaithe 
fhorimeallacha, amhail margaí áitiúla beaga agus achair fhada chuig margaí móra, níos 
lú nasc iompair, nascacht dhigiteach lag agus níos lú deiseanna oiliúna; ag cur béim ar 
an ngá atá le ceapadh beartais iomchuí agus le tacaíocht iomchuí i ndáil le forbairt an 
mhargaidh, le honnmhairí agus le margaíocht do FBManna tuaithe;

15. á mheas gur cheart go bhféachfaí go láidir leis an gcéad athchóiriú eile ar CBT na 
nósanna imeachta riaracháin a shimpliú, ós rud é go gcuireann rómhaorlathas ar 
ghabháltais bheaga agus mheánmhéide faoi mhíbhuntáiste suntasach i gcomparáid le 
cinn mhóra;

16. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart tacaíocht níos cothroime a thabhairt le 
hathchóiriú CBT d’fheirmeacha beaga agus meánmhéide agus gur cheart le tacaíocht 
AE go dtabharfaí tosaíocht do shamhail na feirme teaghlaigh;

17. á iarraidh buiséad láidir CBT a bheith ann a fhreastalóidh ar dhúshláin nua an 
Mhargaidh Ghlais agus á iarraidh go dtabharfaidh leithdháileadh na chéad Ghlúine eile 
de chuid an Aontais ar CBT tús áite do thacaíocht d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide

18. ag tabhairt dá haire gur ann do leibhéal ard ilroinnte i dtáirgeadh príomhúil talmhaíochta 
i gcomparáid le hoibreoirí eile sa bhiashlabhra, rud a dhéanann dochar do chumhacht 
mhargála feirmeoirí beaga, agus á mheas gur gá maoluithe ó rialacha iomaíochta AE 
agus oiriúnuithe orthu san earnáil talmhaíochta a athneartú chun cothromaíocht níos 
fearr a bhunú idir na hoibreoirí éagsúla; á chur in iúl gur geal léi an reachtaíocht nua 
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maidir le cleachtais éagóracha trádála3 agus á aithint mar chéad chéim thábhachtach 
chun na rialacha a chomhchuibhiú ar leibhéal an Aontais, rud a rachadh chun tairbhe do 
chumhacht mhargála FBManna san earnáil agraibhia, ach gurb oth léi nach 
gcumhdaítear díolacháin faoina luach leis an treoir; ag cur béim ar an bhfíoras nach mór 
do AE agus d’údaráis náisiúnta a n-iarrachtaí a neartú chun FBManna a chosaint ar 
chleachtais éagóracha margaidh a d’fhéadfadh a bheith mar thoradh ar mhí-úsáid 
ceannasachta sa mhargadh, bíodh sin ag mórsholáthróirí, ag próiseálaithe nó ag 
custaiméirí, ag iarraidh go gcuirfí an Treoir maidir le hÍocaíocht Dhéanach4 i bhfeidhm 
níos déine, agus ag tathant ar an gCoimisiún feabhas a chur ar an bhfaireachán agus ar 
an bhforfheidhmiú;

19. ag tacú go mór le cur i bhfeidhm an phrionsabail ‘Smaoinigh ar Fhiontair Bheaga ar 
dTús’/tástáil FBM ar fud na dtograí reachtacha go léir, agus go háirithe na bearta a 
bhaineann le FBManna tuaithe a shaincheapadh i straitéis nua ‘ón bhFeirm go dtí an 
Forc’ agus na bithéagsúlachta, agus dá bhrí á iarraidh ar an gCoimisiún measúnuithe 
tionchair cuí a dhéanamh;

20. á mheas go bhfuil tacaíocht faoin gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe 
(CETFT) an-tábhachtach do fheirmeacha agus do FBManna san earnáil agraibhia agus 
go bhféadfaí í a dhíriú ar fheirmeacha agus ar ghnólachtaí eile i gceantair thuaithe, a 
bhféadfadh FBManna a bheith faoina chuimsiú, chun forbairt fhadtéarmach, éagsúlú 
agus inbhuanaitheacht a áirithiú feadh shaolré na cuideachta. ag cur in iúl gur geal léi an 
cinneadh 2 % de leithreasaí CETFT nár caitheadh a chur ar leataobh le haghaidh bearta 
géarchéime a d’fhéadfadh na FBManna is mó atá buailte ag an bpaindéim a shábháil;

21. ag tabhairt dá haire go bhfuil go leor ceantar tuaithe in AE ina ndéantar táirgí 
talmhaíochta agus bia-ábhair ar ardchaighdeán a tháirgeadh; leagann SÍ BÉIM ar a 
thábhachtaí atá comharchumainn in earnálacha agraibhia agus a mbreisluach sóisialta 
do cheantair thuaithe; ag cur béim ar a thábhachtaí atá FBManna san earnáil 
agrathurasóireachta agus ar an ról atá acu maidir le limistéir thuaithe bhríomhara a 
áirithiú trí fhostaíocht a chur ar fáil; á iarraidh, dá bhrí sin, go dtabharfaí tacaíocht do na 
FBManna sin, ar gnólachtaí teaghlaigh iad go minic, agus go háirithe go mbeadh 
rochtain ar leathanbhanda agus nascacht ann chun cabhrú lena dtáirgí a chur chun cinn 
sa mhargadh aonair agus, i gcás inarb iomchuí, aghaidh a thabhairt ar bhacainní trádála i 
dtríú tíortha á iarraidh go bhforbrófaí r-lipéad AE, i gcás inarb infheidhme, chun liosta 
nua-aimseartha digiteach de chomhábhair agus d’fhaisnéis chothúcháin a chur ar fáil do 
thomhaltóirí ar líne; á chur i bhfáth gur bonn tábhachtach fiontraíoch é coincheap an 
éagsúlaithe a chur chun cinn, mar shampla trí agrathurasóireacht, trí mhargaíocht 
dhíreach, trí sheirbhísí sóisialta nó trí ghníomhaíochtaí eile ar an bhfeirm, agus gur 
féidir leis cuidiú le hioncam leordhóthanach a áirithiú d’fhiontair thalmhaíochta;

22. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ndéanfar an Treoir maidir le hÍocaíocht 

3 Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais 
éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia (IO L 111, 
25.4.2019, lch. 59).
4 Treoir 2011/7/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cur in aghaidh 
íocaíochtaí déanacha in idirbhearta tráchtála (IO L 48, 23.2.2011, lch. 1).
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Dhéanach agus an Treoir maidir le Cleachtais Éagóracha Trádála a fhorfheidhmiú go 
hiomlán agus go haonchineálach chun feabhas a chur ar fheidhmiú shlabhra iomlán an 
tsoláthair bia laistigh de mhargadh aonair AE agus chun seasamh margála feirmeacha, 
comharchumann agus FBManna agraibhia a neartú;

23. ag tathant ar údaráis áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta tacú le scéimeanna cáilíochta 
agraibhia AE agus/nó náisiúnta agus réigiúnacha, agus chun iad a spreagadh, go háirithe 
i measc FBManna, mar bhealach chun poist a chruthú agus cleachtais táirgthe 
thraidisiúnta agus oidhreacht chócaireachta a chaomhnú;

24. á chur in iúl gurb oth léi, maidir leis na forálacha nua atá molta ag an gCoimisiún i 
gcomhthéacs an Rialacháin maidir le Forbairt Tuaithe chun cabhrú le feirmeoirí an 
ghéarchéim a shárú, gur forálacha idirdhealaitheacha iad i leith tíortha nach bhfuil cistí 
fágtha acu ag deireadh na clárthréimhse agus go bhféadfadh an staid 
neamhchothromaithe sin an iomaíocht idir na Ballstáit a shaobhadh;

25. á mheabhrú sé gur micrifhiontair nó FBManna nach bhfuil an leachtacht airgeadais 
chéanna acu agus atá ag fiontair mhóra a bhainistíonn roinnt earnálacha amhail 
beachaireacht den chuid is mó, rud a fhágann go mbíonn sé níos deacra iasachtaí nó 
ionstraimí eile airgeadais dá samhail a fháil chun fás nó forbairt a dhéanamh; ag tabhairt 
dá haire go ndearna tosca amhail brú praghsanna agus úsáid neamhrialaithe nó ró-úsáid 
táirgí cosanta plandaí i roinnt réigiún iarmhairtí tromchúiseacha eacnamaíocha ar 
bheachairí agus ar FBManna, a bhfuil a ngnó ag brath orthu;

26. á mheas go bhfuil cáilíocht fheabhsaithe seirbhísí agus saoráidí ar mhaithe leis an leas 
ginearálta chomh tábhachtach céanna i gceantair thuaithe agus atá i limistéir uirbeacha; 
á chur i bhfáth go mbíonn caighdeáin mhaireachtála níos fearr i gceantair thuaithe mar 
thoradh ar sheirbhísí laethúla amhail cúram leanaí, cúram do dhaoine scothaosta,, cúram 
sláinte agus scoileanna;

27. á chur i bhfios nach bhfuil ach 11 % d’fheirmeacha AE, FBManna den chuid is mó, á 
reáchtáil ag daoine faoi bhun 40; ag moladh na mbeart atá ann cheana chun tacú le 
feirmeoirí óga, amhail Íocaíocht d’Fheirmeoirí Óga; ag tabhairt dá haire, mar sin féin, 
go bhféadfadh sé go mbeadh fóirdheontais AE san easnamh ar feirmeoirí óga de 
dheasca drochshreafaí faisnéise agus ualaí riaracháin; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí 
bearta spriocdhírithe breise d’fheirmeoirí óga ag tathant go dtabharfaí tacaíocht d’aistriú 
eolais feabhsaithe idir glúnta feirmeoirí agus go ndéanfaí athnuachan ó ghlúin go glúin 
sa talmhaíocht;

28. á iarraidh tacaíocht a bheith ann do thionscnaimh maidir le cothromaíocht oibre is saoil 
chun riachtanais teaghlach feirmeoireachta a chur san áireamh agus chun bearta iomchuí 
a áirithiú amhail saoire do thuismitheoirí agus soláthar oibrithe ionaid i gcás 
breoiteachta;

29. ag tabhairt dá haire go bhfuil sé ríthábhachtach lárionaid inniúlachta bithfhuinnimh 
éifeachtacha a fhorbairt chun aghaidh leordhóthanach a thabhairt ar an ngá atá le réitigh 
ar an athrú aeráide agus go bhféadfaí, dá bhrí sin, an taistriú i dtreo talmhaíochta atá 
neodrach ó thaobh carbóin de a chumasú faoi 2050 chun bheith ar cheann de cholúin an 
Mhargaidh Ghlais;
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30. á chur i bhfáth gurb é an bithfhuinneamh ón talmhaíocht agus ón bhforaoiseacht le 
haghaidh úsáid shoghluaiste agus statach an fhorbairt is tapúla agus is saoire is féidir in 
earnáil na soghluaisteachta agus an téimh agus gur féidir é a leathnú go tapa amach 
anseo, laistigh de theorainneacha réasúnta inbhuanaithe, le huaséifeachtúlacht CO2; á 
chur i bhfios go gcuirfeadh sé tuilleadh le cruthú breisluacha réigiúnaigh agus le laghdú 
suntasach ar CO2;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún tacú leis an bhfiontraíocht tríd an timpeallacht ghnó i 
gceantair thuaithe a fheabhsú trí bhearta chun fás inbhuanaithe, rochtain thapa ar 
mhaoiniú solúbtha ar mhionscála (lena n-áirítear coigiltis dlúthpháirtíochta) agus 
rochtain idirlín leathanbhanda a chur chun cinn ar fud AE;

32. Ar choinníoll gur cheart forálacha a chur san áireamh i nósanna imeachta um sholáthar 
poiblí lena gcuirtear ar chumas FBManna, go háirithe FBManna áitiúla, páirt a ghlacadh 
i nglaonna ar thairiscintí, agus ar an gcaoi sin tacú le táirgí ísealmhíle agus míle 
nialasaigh;

33. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé maoiniú éagsúlaithe a chur ar fáil d’fhiontair bheaga 
agus mheánmhéide in earnáil na feirmeoireachta.



AD\1212740GA.docx 11/12 PE652.568v02-00

GA

FAISNÉIS MAIDIR LE GLACADH SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Dáta an ghlactha 22.9.2020

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

44
1
2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, 
Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît 
Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger 
Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy 
Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, 
Cristian Ghinea, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin 
Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Elsi Katainen, Gilles 
Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Marlene Mortler, Ulrike 
Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, 
Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne 
Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, 
Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Claude Gruffat, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella



PE652.568v02-00 12/12 AD\1212740GA.docx

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR 
IARRADH TUAIRIM AIR

44 +
EPP Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, 

Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio 
Zoido Álvarez, Michaela Šojdrová

S&D Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo 
De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Cristian Ghinea, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Ulrike Müller

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

Na Glasaigh/SCE Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė

ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová

1 -
EUL/NGL Luke Ming Flanagan

2 0
EUL/NGL Chris MacManus, Eugenia Rodríguez Palop

Eochair do na siombailí a úsáidtear:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


