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MOLTAÍ

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

– ag féachaint don tuarascáil a ghlac an Coimisiún Eorpach maidir le tionchar an athraithe 
dhéimeagrafaigh san Eoraip an 17 Meitheamh 2020,

– ag féachaint do rún uaithi an 14 Samhain 2017 maidir le hionstraimí beartais 
chomhtháthaithe a imscaradh de réir réigiún chun aghaidh a thabhairt ar athrú 
déimeagrafach1,

A. de bhrí go bhfuil réigiúin na hEorpa ag deileáil le hathruithe déimeagrafacha doimhne 
faoi láthair, amhail ráta breithe íseal, ráta ard básmhaireachta, daonra atá ag dul in aois 
agus tréigean leanúnach na tuaithe;

B. de bhrí nach minic go mbíonn réigiúin tuaithe agus réigiúin faoi mhíbhuntáiste in ann 
na táscairí eacnamaíocha céanna a fháil ar feadh tréimhse áirithe ama le réigiúin eile, ar 
dealraitheach go mbíonn fadhbanna acu i roinnt cásanna maidir le hiarratas a dhéanamh 
ar thacaíocht;

C. de bhrí go bhfuil míbhuntáistí déimeagrafacha ag oibrithe talmhaíochta i gceantair 
thuaithe, go háirithe iad siúd atá ina gcónaí i gceantair iargúlta, agus go bhfuil riosca i 
bhfad níos airde bochtaineachta agus den eisiamh sóisialta iontu;

D. de bhrí go bhféadfadh tréigean talún agus riosca méadaithe dóiteán foraoise a bheith i 
gceantair thuaithe a bhfuil dídhaonrú iontu, agus go bhféadfadh go mbeadh deacrachtaí 
acu lena dtéarnamh eacnamaíoch2;

E. de bhrí, sa bhreis ar shaincheisteanna agus treochtaí atá bunaithe cheana féin, i 
bhfianaise na paindéime, go gcaithfear athbhreithniú a dhéanamh ar bheartais agus ar 
ionstraimí a thugann aghaidh go príomha ar fhadhbanna déimeagrafacha a dhíríonn go 
príomha ar rátaí breithe ísle agus ar thréigean na tuaithe, go háirithe sna ceantair is lú 
daonra agus leochailí den Aontas; de bhrí go gcaithfear beartais a spreagann rátaí 
breithe níos airde a spreagadh san Eoraip;

F de bhrí go bhfuil saincheisteanna a bhaineann le hathruithe déimeagrafacha agus 
dídhaonrú ag cur ualach trom ar limistéir agus oileáin tuaithe, fhorimeallacha agus inar 
tearc an daonra, agus go bhfuil tionchar diúltach acu ar aosú, athnuachan glúine agus 
forbairt talmhaíochta;

G. de bhrí go gcuireann beartas comhtháthaithe go mór le cuspóirí digiteacha an mhargaidh 
aonair a sholáthar ar an talamh, go háirithe trí leithdháiltí suntasacha airgeadais ó Chiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE);

1 Téacsanna arna nglacadh P8_TA(2017)0427.
2Forest fires — Sparking fire smart policies in the EU (beartais chliste um chosaint dóiteán in AE), an Coimisiún 
Eorpach (2018). 
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H. de bhrí gurb ionann iad ceantair thuaithe agus 44% d’achar dromchla an Aontais;

I. de bhrí gur ceann de na príomhcheisteanna a dhéanann difear don gheilleagair tuaithe ná 
sciar laghdaitheach na talmhaíochta; de bhrí gur léirigh sonraí nach bhfuil ach 10.7% 
d’fheirmeoirí AE 40 bliain d’aois nó níos óige agus go bhfuil daonra na feirmeoireachta 
ag dul in aois, rud a mbeidh tionchar aige ar earnáil na talmhaíochta;

J. de bhrí go gcaithfear freastal ar riachtanais na gceantar tuaithe in aghaidh athrú 
déimeagrafach ar bhealach níos comhordaithe agus níos éifeachtaí;

1. á thabhairt dá haire a thromchúisí atá an fhadhb dhéimeagrafach agus go bhfuil nasc aici 
leis an réaltacht shocheacnamaíoch; á mheas gur gá deiseanna nua agus infheistíochtaí 
réamhbhreathnaitheacha a chruthú i gceantair thuaithe, mar shampla trí shlabhraí 
soláthair gearra agus margaí bia réigiúnacha a fhorbairt;

2. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil neamhionannais maidir le rochtain ar thalamh, 
íocaíochtaí díreacha an chomhbheartais talmhaíochta (CBT) agus tacaíocht, idir na 
Ballstáit agus laistigh díobh araon, i measc na saincheisteanna nach mór aghaidh a 
thabhairt orthu chun stop a chur leis an meath réigiúnach, agus chun lamháil do dhaoine 
níos sine éirí as an talmhaíocht agus chun daoine óga a spreagadh dul i mbun 
feirmeoireachta;

3. ag dréim le himscaradh clár sóisialta nua comhtháthaithe amhail tionscadail phíolótacha 
ar ioncam bunúsach i gceantair thuaithe;

4. ag tarraingt aird ar a thábhachtaí atá sé go ndéanfaí infhaighteacht seirbhísí sna réigiúin 
a áirithiú, ós rud gurb é an meath ar sheirbhísí is cúis le daoine scothaosta ag dul ar scor 
níos luaithe agus ag bogadh go cathracha inarb éasca rochtain a fháil ar na seirbhísí sin;

5. á chur i bhfáth nach amháin go mbíonn iarmhairtí tromchúiseacha eacnamaíocha agus 
sóisialta ag baint le dídhaonrú leanúnach na gceantar tuaithe, arb é a leanann as 
deacrachtaí maidir le rochtain a fháil ar sheirbhísí poiblí agus clúdach sláinte leormhaith 
a sholáthar, ós rud é gurb ionann é agus dúshláin ollmhóra maidir leis na cuspóirí 
uaillmhianacha a leagtar amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip agus beartais eile AE 
amhail CBT agus beartas comhtháthaithe a bhaint amach; ag áitiú gur cheart 
d’infheistíochtaí a chumhdaítear leis an gComhaontú Glas don Eoraip tosca 
déimeagrafacha a chur san áireamh;

6. ag tathant ar an gCoimisiún, agus na treoirlínte polaitiúla á bhforbairt aige don straitéis 
ón bhFeirm go dtí an Forc agus don straitéis Bhithéagsúlachta, bearta praiticiúla a 
ghlacadh chun daonra na tuaithe a choinneáil i gcomhordú leis na Ballstáit, agus leis na 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla a rannchuidíonn le poist atá ann cheana a fháil agus le 
poist nua a chruthú, agus é a dhéanamh níos tarraingtí d’oibrithe oilte, go háirithe i 
réigiúin atá níos laige ó thaobh struchtúir de, go háirithe trí athluacháil a dhéanamh ar 
ghníomhaíochtaí talmhaíochta inár réigiúin;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún leas a bhaint as an dá straitéis chun an bealach a 
mbreathnaítear ar an earnáil talmhaíochta agus ar na ceantair thuaithe a fheabhsú, agus 
aird á tabhairt go bhfuil easpa eolais faoin talmhaíocht freagrach as roinnt míthuiscintí 
maidir leis an obair a dhéanann feirmeoirí agus an méid a dhéanann siad don 
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timpeallacht;

8. ag tathant ar an gCoimisiún geilleagair áitiúla a fhorbairt a chruthódh deiseanna 
fostaíochta;

9. á iarraidh go laghdófaí an t-ualach riaracháin ar ghnólachtaí agus ar lucht riaracháin, le 
níos lú riachtanas agus níos mó cinnteachta dlíthiúla, rud a chuirfeadh feabhas ar 
choinníollacha an chreata maidir le maoiniú rathúil ar an láthair agus a laghdódh na 
bacainní ar infheistíocht;

10. ag aithint acmhainneacht mhór an gheilleagair chiorclaigh agus na bithgheilleagair in 
earnáil agraibhia níos éifeachtaí a bhaint amach; á iarraidh forálacha rialála a bheith ann 
a chuireann san áireamh riachtanais shonracha na talmhaíochta chun deiseanna nua a 
ghiniúint i gceantair thuaithe trí thacú le daoine óga, gearradh siar ar mhaorlathas agus 
digitiú agus fiontraíocht a chur chun cinn;

11. ag cur béim ar ról bunúsach CBT maidir le fostaíocht a chothabháil agus a chruthú san 
earnáil tuaithe agus talmhaíochta, ach ag aithint a theorainneacha; ag tathant, dá bhrí 
sin, go mbainfear leas níos éifeachtaí as acmhainní an bheartais chomhtháthaithe agus 
as ciste nua téarnaimh an Aontais chun freastal ar riachtanais na gceantar tuaithe, trí 
iarrachtaí sa réimse sin a chomhdhlúthú agus cineálacha nua comhair a lorg;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go dtugtar tús áite do dheiseanna a chruthú do 
mhargadh an tsaothair, tacú le haistriú fuinnimh agus bonneagar iompair agus 
leathanbhanda a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin struchtúracha arb iad na 
príomhchúiseanna leis an imirce ó cheantair thuaithe iad;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go n-áireoidh an foilseachán amach anseo lena 
leagfar amach a fhís fhadtéarmach do cheantair thuaithe anailís mhionsonraithe ar ról na 
talmhaíochta, na feirmeoireachta beostoic agus na foraoiseachta mar phríomhréimsí den 
gheilleagar tuaithe;

14. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar tionchar dearfach 
agus torthaí rathúla an bheartais chomhtháthaithe in AE a chur in iúl agus a phoibliú 
níos fearr;

15. ag cur béim ar acmhainneacht na talmhaíochta inbhuanaithe ó thaobh poist mhaithe 
agus fhadtéarmacha a chruthú i gceantair thuaithe;

16. á chur i bhfáth go bhfuil gá le tionscadail a chothú agus a fhorbairt chun filleadh daoine 
óga ar cheantair thuaithe a chur chun cinn trí thacú le fostaíocht don aos óg, nascacht 
dhigiteach agus fiontraíocht ag úsáid na gcleachtas is fearr ó na Ballstáit;

17. á aithint gurb iad na beartais a thugann aghaidh ar na dúshláin dhéimeagrafacha is 
éifeachtaí ná iad siúd atá ag lorg cuspóirí fadtéarmacha agus a eascraíonn as 
comhairliúchán le páirtithe leasmhara áitiúla agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta;

18. á thabhairt le fios, d’ainneoin na ráiteas arís agus arís eile ón gCoimisiún, nach bhfuil 
straitéis fhadtéarmach againn fós chun a chur ar chumas ceantair thuaithe aghaidh a 
thabhairt ar dhúshláin dhéimeagrafacha, bagairt na bochtaineachta agus rochtain 
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theoranta ar sheirbhísí;

19. ag tathant ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh ar chúinsí déimeagrafacha mar chuid 
dhílis de gach ionstraim beartais chomhtháthaithe; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé 
aon tionscnaimh de chuid an Aontais a chomhordú le straitéisí arna nglacadh ag na 
Ballstáit mar fhreagairt ar dhúshlán déimeagrafach;

20. á mheas gur cheart straitéisí nua CBT a bheith solúbtha agus ionstraimí a bheith iontu 
atá deartha go sonrach chun tacú le digitiú, soghluaisteacht tuaithe agus forbairt bailte 
cliste;

21. á chur i bhfios go gcaithfidh an beartas comhtháthaithe díriú níos cinntithí ar nuálaíocht 
i gceantair thuaithe; á chur i bhfáth go gcaithfear acmhainní CBT a úsáid mar chuid 
d’iarracht chomhbheartaithe chun cabhrú le feirmeacha teaghlaigh leas a bhaint as 
nuálaíocht agus teicneolaíochtaí nua;

22. á chur i bhfáth go bhfuil bearta chun brabúsacht eacnamaíoch na talmhaíochta a áirithiú 
bunriachtanach chun go n-éireoidh le beartais dhéimeagrafacha atá deartha chun beatha 
úr a chur i bpobail tuaithe agus chun iad a dhéanamh tarraingteach do na glúnta níos 
óige;

23. á iarraidh bearta níos uaillmhianaí a bheith ann ar an leibhéal polaitiúil chun 
athsholáthar glúine a chur chun cinn san earnáil sin trí athruithe suntasacha maidir le 
coinníollacha rochtana ar thalamh agus ar chreidmheas; ag lorg tacaíocht chuimsitheach 
ón Aontas d’fheirmeoirí óga trí bheartais a ghlacadh de bhreis ar CBT a chaithfidh 
aghaidh a thabhairt ar níos mó cuspóirí le níos lú maoinithe;

24. á mheas, chun comhtháthú níos éifeachtaí feirmeoirí óga agus nuatheachtaithe le 
gníomhaíocht talmhaíochta a spreagadh, go bhfuil sé fíor-riachtanach aistriú gabháltas a 
éascú trí ghearradh siar ar mhaorlathas agus chun téarmaí maithe a áirithiú d’fheirmeoirí 
atá ag dul ar scor;

25. ag aithint phríomhról na mban sa talmhaíocht; á iarraidh bearta a ghlacadh i gceantair 
thuaithe chun é a dhéanamh níos éasca do mhná de gach glúin fanacht ina dtimpeallacht 
láithreach, agus ar an gcaoi sin rannchuidiú lena n-athbheochan agus le forbairt bhreise 
na gceantar sin.

26. ag tacú le tionscnaimh chun cáilíocht na fostaíochta tuaithe a fheabhsú trí éagsúlú agus 
nuálaíocht; á thabhairt faoi deara gur cheart tosaíocht a thabhairt don chuspóir sin faoi 
na straitéisí iomadúla faoin gComhaontú Glas don Eoraip agus faoi phleananna 
gníomhaíochta agus é a shaothrú ar bhealach comhordaithe leis na Ballstáit;

27. ag tacú leis an nuálaíocht agus an digitiú chun timpeallacht thuaithe bheo, dhinimiciúil 
agus inmharthana go heacnamaíoch a chur chun cinn; á iarraidh ar an gCoimisiún 
ionstram nua a fhorbairt, arna spreagadh ag tionscnaimh maidir le cathracha agus 
sráidbhailte cliste, chun tacú le gnóthais agus le gnólachtaí nuathionscanta a i limistéir 
thuaithe ilchríochacha agus fhorimeallacha agus, ar an gcaoi sin, a gcreat eacnamaíoch 
agus táirgiúil a chothú, chun an bealach a réiteach don gheilleagar digiteach i gceantair 
thuaithe;



AD\1219515GA.docx 7/10 PE657.414v02-00

GA

28. á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le maoiniú acmhainní in-athnuaite mar chuid den 
Chomhaontú Glas don Eoraip agus de phlean gníomhaíochta bithgheilleagair AE, ar 
féidir leis poist a ghiniúint agus a chabhróidh le hathnuachan eacnamaíoch go leor 
ceantar tuaithe. á iarraidh ar na Ballstáit breithniú ar mhodúil oiliúna scileanna 
ríomhaireachta a thabhairt isteach do réigiúin i gcás nach bhfuil na scileanna sin ar 
leibhéal sásúil; ag cur béim ar an bhfíoras gur chuir na grúpaí gníomhaíochta áitiúla go 
mór le hidirghníomhaíochtaí a neartú idir earnálacha eacnamaíocha tuaithe agus gur 
rannchuidigh siad go mór le beartais forbartha tuaithe a chur chun feidhme.

29. á mheabhrú go gcaithfidh na réigiúin is forimeallaí leas a bhaint as mórphlean sláinte 
poiblí chun a áirithiú go bhfuil rochtain ar uisce óil ag gach saoránach sna réigiúin sin, 
go háirithe i gceantair thuaithe;

30. á thabhairt chun suntais go bhfuil ról lárnach ag tionscnaimh Forbartha Áitiúla faoi 
Stiúir an Phobail chun geilleagair thuaithe áitiúla bhisiúla a choinneáil agus a athbhunú 
agus a choimeád ar bun, agus go bhfuil gá le leibhéal leordhóthanach cistiúcháin a 
choimeád do chur chuige Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie 
Rurale (LEADER); á iarraidh ar na Ballstáit lánúsáid a bhaint as acmhainneachtaí 
LEADER

31. á iarraidh ar na húdaráis ábhartha ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil 
breithniú ar mhodúil oideachais a thabhairt isteach mar chuid den oideachas éigeantach 
atá dírithe ar an nasc idir mic léinn i gceantair uirbeacha a chruthú agus/nó a neartú ar 
thaobh amháin agus gníomhaíochtaí agus bealaí maireachtála ceantar neamh-uirbithe ar 
an taobh eile, chun cur le heolas ar na glúnta atá le teacht agus ceantair thuaithe, agus an 
nasc eatarthu;

32. á chur i bhfáth gur cheart infheistíocht sa réimse sin a bheith mar thosaíocht ag CETFT;

33. á chur i bhfáth, maidir le deiseanna soghluaisteachta agus líonraithe a chur chun cinn, 
chomh maith le tacú le bearta nuálacha ag fiontair bheaga agus mheánmhéide agus 
ceardaíocht agus ceirdeanna oilte, go bhfeictear iad mar phríomhthosca rathúlachta do 
cheantair thuaithe;

34. ag tabhairt dá haire go bhfuil córas soghluaisteachta éifeachtach ar cheann de na 
réamhriachtanais le haghaidh forbairt eacnamaíoch réigiúnach, comhtháthú críochach 
agus chun acmhainneacht réigiúnach a fhorbairt; á chur i bhfáth gur riachtanach, dá bhrí 
sin, an cistiú is gá a chur ar fáil chun idirbhealaí iompair a fhorbairt agus a chothabháil, 
rud a d’fhéadfadh glúnta níos sine a spreagadh chun fanacht i gceantair thuaithe ar feadh 
tréimhse níos faide agus daoine óga a mhealladh ó ionaid réigiúnacha chun bheith ag 
obair faoin tuath;

35. á chur in iúl gur saoth léi nach bhfuil an comhaontú maidir leis an gcreat airgeadais 
ilbhliantúil (CAI) uaillmhianach go leor chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an droch-
athraithe dhéimeagrafaigh; ag cáineadh na gciorruithe ar an dá phríomhionstraim de 
chuid an Aontais arb é is aidhm dóibh forbairt inbhuanaithe na limistéar tuaithe ar an 
mór-roinn agus sna réigiúin is forimeallaí (i.e. an beartas comhtháthaithe agus CBT a 
chur chun cinn). á chur in iúl gur saoth léi nach bhfuil an uaillmhian atá de dhíth ag CAI 
chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an athraithe dhéimeagrafaigh;
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36. á chur in iúl gurb oth léi gurb iad na réigiúin is forimeallaí na chéad réigiúin a 
ndéanfaidh ciorruithe ar mhaoiniú do chláir amhail an clár roghanna a bhaineann go 
sonrach le hiargúltacht agus oileánachas difear dóibh;

37. á chur in iúl go bhfuil na réigiúin is forimeallaí thíos lena n-oileánachas, a n-iargúltacht 
geografach agus a n-easpa peirspictíochta dá ndaoine óga, ach gur cheart go gcuirfeadh 
Airteagal 349 CFAE ar a gcumas aghaidh a thabhairt ar an gceist sin;

38. á iarraidh plean mór a bheith ann chun aistrithe do gach gnóthas a éascú chun lamháil 
do dhaoine óga rochtain a fháil ar fhostaíocht, lamháil do ghníomhaíocht eacnamaíoch a 
atosú, agus lamháil do phinsean leordhóthanach a sholáthar d’oibrithe atá ag dul ar scor; 
ag tabhairt faoi deara go ndéanfadh bearta den sórt sin geilleagar na tuaithe níos 
tarraingtí, ag tosú leis an talmhaíocht, agus go rachadh sé chun leasa na réigiún is 
forimeallaí agus na gceantar tuaithe san Eoraip.
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