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MOLTAÍ

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

1. á mheas gur comhpháirteanna lárnacha den gheilleagar ciorclach agus den 
bhithgheilleagar iad earnálacha na talmhaíochta, an bhia agus na foraoiseachta, agus na 
limistéir thuaithe; á chreidiúint, ós rud é go bhfuil sí bunaithe go dlúth ar thimthriallta 
nádúrtha agus ar phróisis nádúrtha, go bhfuil an talmhaíocht inbhuanaithe ag teacht go 
hiomlán le samhail an gheilleagair chiorclaigh a fheidhmíonn mar is cuí, lena 
gcabhraítear le bia sláintiúil inacmhainne a tháirgeadh;

2. á mheas chun leas a bhaint as acmhainneacht iomlán an bhithgheilleagair go gcaithfidh 
sé leanúint de bheith ina thosaíocht ag AE agus nach mór do na bearta atá ar fáil agus an 
cistiú, dá bhrí sin, a bheith comhleanúnach; á chur i bhfios go láidir gur féidir leis an 
ngeilleagar ciorclach agus leis an mbithgheilleagar réitigh a sholáthar ar na dúshláin a 
gcaithfidh earnáil na talmhaíochta aghaidh a thabhairt orthu, lena n-áirítear iad siúd a 
thug géarchéim COVID-19 chun solais;

3. á mheas go bhfuil sé d’acmhainn ag cur chuige an gheilleagair chiorclaigh feabhas a 
chur, ní hamháin ar inbhuanaitheacht na hearnála feirmeoireachta, ach ar iomaíochas 
fadtéarmach na hearnála sin freisin; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá feirmeoirí óga agus 
athnuachan glúine sa talmhaíocht, chomh maith le fiontair bheaga agus mheánmhéide 
agraibhia (FBManna), agus iad ag dul i mbun an aistrithe chuig geilleagar ciorclach 
cheana féin;

4. á chur i bhfios go láidir gur féidir leis an ngeilleagar ciorclach agus leis an aistriú i dtreo 
biashlabhra atá níos cuimsithí, níos inbhuanaithe, níos neamhdhíobhálaí don 
chomhshaol agus don aeráid cruthú gnó agus fiontraíocht i measc FBManna a chothú;

5. á chur in iúl gur geal léi an teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an bPlean 
Gníomhaíochta nua don Gheilleagar Ciorclach, ós rud é go léirítear ann go hiomlán na 
hathruithe atá de dhíth ar gheilleagar de réir mar a fhorbraíonn sé chun riachtanais na 
forbartha inbhuanaithe a chomhlíonadh, ionas gur féidir poist a chruthú agus an aeráid, 
an comhshaol agus an bhithéagsúlacht a bheith á gcosaint ag an am céanna;

6. á chur i bhfáth go bhféadfadh cur chuige an gheilleagair chiorclaigh tuilleadh deiseanna 
a chur ar fáil chun an slabhra luacha agraibhia ina iomláine a dhéanamh níos tíosaí ar 
acmhainní, trí laghdú a dhéanamh ar mhéid na n-ionchur seachtrach agus ar sceitheadh 
na gcothaitheach farasbairr, agus ar an gcaoi sin cuidiú le lúba timthrialla chothaithigh a 
dhúnadh, sceitheadh diúltach ar an gcomhshaol a laghdú, luaineacht praghsanna a 
laghdú, costais táirgthe níos ísle agus inbhuanaitheacht a bhaint amach;

7. ag tabhairt dá haire, in 2015, gurbh ionann an bithgheilleagar agus margadh ar measadh 
gurbh fhiú os cionn EUR 2.3 trilliún é, lena soláthraítear 20 milliún post agus lena 
ndéantar 8.2 % den fhostaíocht iomlán in AE a áireamh leis;

8. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur gníomh chun gníomhaíochta fógairt an phlean 
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gníomhaíochta maidir le hathrú cáilíochtúil chun samhlacha táirgthe feirme a atreorú 
agus a bharrfheabhsú i dtreo cleachtais táirgthe níos inbhuanaithe, coincheapa nua agus 
córais nua, amhail agrai-éiceolaíocht, feirmeoireacht orgánach, táirgeadh comhtháite, ag 
baint úsáid as, inter alia, teicnící beachta agus cliste chun aghaidh a thabhairt ar 
dhíghrádú agus ar ghanntanas acmhainní nádúrtha agus an gá ina dhiaidh sin an 
táirgeadh a fheabhsú;

9. ag tabhairt dá haire go léirítear leis an bplean gníomhaíochta an bealach i dtreo cineál 
feirmeoireachta a bheadh níos inbhuanaithe, níos éifeachtúla ó thaobh acmhainní de, 
níos féin-leordhóthanaí agus níos athléimní; á chur i bhfáth go mbeidh tionchar ag 
samhail an gheilleagair chiorclaigh agus ag na hathruithe atá i gceist ar na hearnálacha 
próiseála bia agus miondíola agus ar an mbithgheilleagar talmhaíochta ina iomláine;

10. á mheas gurb é atá i gceist le prionsabail an gheilleagair chiorclaigh, inter alia:

– úsáid níos fearr a bhaint as acmhainní fuinnimh, amhail breosla a úsáid agus 
éifeachtúlacht theirmeach foirgneamh;

– uisce a choinneáil agus a shábháil, amhail trí chórais uisciúcháin a spárálann 
uisce, trí uisce a aisghabháil agus a athchúrsáil ó chórais iata, agus stóráil agus 
coinneáil uisce, go háirithe san ithir, i mbithbhreoslaí agus i bhfásra na hithreach;

– úsáid níos éifeachtúla a bhaint as acmhainní a úsáidtear le haghaidh beatha, 
amhail beatha ainmhithe agus cothú ainmhithe a athshuí agus a chuíchóiriú, agus 
achair iompair a ghiorrú;

– táirgí bithfhoinsithe orgánacha a dhíorthaítear ó phróisis nádúrtha (bithleasacháin, 
bithspreagthaigh agus bith-rialaithe) a úsáid níos mó, agus iad á gcur in ionad 
ionchuir cheimiceacha neamh-inathnuaite (e.g. leasacháin shintéiseacha agus 
lotnaidicídí) i gcás inar féidir;

– lamháil d’fheirmeoirí agus do ghrúpaí feirmeoirí comhoibriú agus sineirgí a 
fhorbairt, trealamh agus saoráidí a úsáid ar bhealach níos éifeachtaí agus carnadh 
iomarcach trealaimh a chosc, rud a bhaineann go minic le bainistiú infheistíochta 
ar bhonn pleanáil cánach;

– comhar níos mó idir geallsealbhóirí, lena n-áirítear samhlacha comhoibríocha a 
chur chun cinn agus níos mó sineirgí a shaothrú ar an láthair, agus gealltanais 
chomhchoiteanna agus chomhroinnte mar bhonn taca leis sin;

11. á chur i bhfios go láidir gur féidir leis an ngeilleagar ciorclach réitigh a sholáthar ar na 
dúshláin nua arb í géarchéim COVID-19 a thug chun solais iad, go háirithe trí 
leochaileacht na luachshlabhraí agraibhia a laghdú;

12. á mheas gur cheart do phlean téarnaimh eacnamaíoch an Aontais – Next Generation EU 
– tacaíocht a chur ar fáil chun slabhraí luacha agraibhia áitiúla agus réigiúnacha a 
chruthú agus a neartú agus a dteacht aniar a mhéadú, cleachtais feirmeoireachta 
inbhuanaithe nua agus tionscnaimh nua maidir leis an ngeilleagar ciorclach a bhunú;

13. á iarraidh plean straitéiseach de chuid an Aontais a bheith ann do sholáthar próitéiní 
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plandúla a bheidh le cur chun feidhme a luaithe is féidir trí phleananna straitéiseacha na 
mBallstát, arbh fhearr go ndéanfaí é sin tráth nach déanaí ná teacht i bhfeidhm an chéad 
chomhbheartais talmhaíochta eile (CBT);

14. á mheas gur cheart go dtacódh plean den sórt sin le léagúim a tháirgeadh agus a 
chaitheamh, lena n-áirítear próitéiní gráin mar bharra fosaithe nítrigine, agus barra 
foráiste dílse, a thairgeann roinnt buntáistí agranamaíocha agus comhshaoil agus ar 
féidir leis spleáchas allmhairithe ó thíortha i bhfad i gcéin a laghdú, lena n-áirítear iad 
siúd gan aird ar bith ar an gcomhshaol, ar bhithéagsúlacht nó ar chearta an duine;

15. á chur i bhfios go láidir gur cheart leis an bplean sin toirmeasc a chur ar allmhairiú táirgí 
a sháraíonn caighdeáin an Aontais i ndáil le sláinte, leis an gcomhshaol agus leis an 
aeráid nó a chuireann le dífhoraoisiú; á mheas, thairis sin, go bhféadfaí deiseanna a chur 
ar fáil d’fheirmeoirí trí bharra próitéine níos mó a fhás san Eoraip; á chur i bhfios go 
láidir go bhfuil ról ríthábhachtach ag taighde agus ag nuálaíocht ó thaobh spleáchas an 
Aontais ar allmhairí próitéine a laghdú agus á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht 
leormhaith a áirithiú tríd an gclár Fís Eorpach agus tríd an gComhpháirtíocht Eorpach 
um Nuálaíocht (CEN) faoi CBT maidir le táirgiúlacht agus inbhuanaitheacht 
talmhaíochta;

16. á mheas go dtugann an geilleagar ciorclach agus an bithgheilleagar acmhainneacht 
d’fheirmeoirí agus dá gcomharchumainn san aistriú i dtreo neodracht aeráide; á 
mheabhrú go bhfuil deis ann chun a chur ar chumas feirmeoirí úsáid a bhaint as 
dramhaíl talmhaíochta agus iarmhair ar fheirmeacha agus as leasacháin orgánacha 
athchúrsáilte a tháirgeadh mar roghanna malartacha ar fhosfar allmhairithe, a bhfuil a n-
acmhainní domhanda ag meathlú, nó nítrigin shintéiseach;

17. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim nach mór do tháirgeadh na leasachán orgánach sin 
cloí le dianchaighdeáin sláinte agus comhshaoil agus leis na rialacha inrianaitheachta 
atá leagtha síos ar leibhéal an Aontais;

18. ag tabhairt dá haire go bhfuil gá d’fheirmeoirí, go háirithe iad siúd a tháirgeann 
scéimeanna deimhniúcháin amhail scéimeanna orgánacha, a áirithiú go bhfuil 
leasacháin den sórt sin saor ó éilleáin thruaillithe ithreach1;

19. á thabhairt chun suntais gur gá féachaint, agus tuilleadh taighde á dhéanamh, ar úsáid 
bhreisluacha na n-iarmhar talmhaíochta agus ar an acmhainneacht a bhaineann le 
nuálaíocht bhithbhunaithe chun slabhraí breisluacha, teicneolaíochtaí agus próisis nua, 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha agus fostaíocht a sheachadadh, lena bhféadfaí geilleagair 
réigiúnacha agus limistéir áitiúla agus tuaithe a athbheochan;

20. ag tabhairt dá haire gur ann do dheiseanna a bhaineann le bainistiú aoiligh chun 
leasacháin orgánacha a chur chun cinn, chun feabhas a chur ar an gcion carbóin san ithir 
agus ar an gcaoi sin rannchuidiú le ceapadh carbóin;

21. á chur i bhfáth nach féidir le táirgeadh bithbhreosla Eorpach a bheith comhsheasmhach 
leis na prionsabail is bonn leis an ngeilleagar ciorclach ach amháin má ghintear í ó 
sheachtháirgí agus ó aisghabháil agus úsáid dramhaíola nó iarmhar, má ghlacann sé 

1 Miotail throma, iarmhair chógaisíochta, hormóin, pataiginí miocróbacha, micreaphlaistigh, gloine, etc.
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sciar beag de thalamh talmhaíochta agus mura bhfuil sé freagrach as méadú ar phraghas 
na mbia-ábhar;

22. ag tabhairt dá haire, sa chomhthéacs sin, go bhfuil acmhainneacht ann d‘fhorbairt 
réigiúnach agus d’úsáid na dramhaíola talmhaíochta, na dramhaíola bia agus na 
dramhaíola cathrach glas a fhaightear go háitiúil agus a úsáidtear i ngléasraí táirgthe 
bithgháis; ag cur béim ar an ról atá ag táirgeadh fuinnimh inbhuanaithe, in-athnuaite 
agus neamhdhíobhálach don aeráid mar ionadú éifeachtach ar bhreoslaí iontaise;

23. á chur i bhfios go láidir go bhfuil sé bunriachtanach go ndéanfar an fhoraoiseacht a 
bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe ionas go bhféadfaidh ábhair atá bunaithe ar adhmad 
feidhmiú mar stórtha carbóin agus go bhféadfaidh ábhair atá díorthaithe ó bhreosla 
iontaise nó ábhair neamh-inathnuaite a chur in ionad na n-ábhar sin i bhfeidhmeanna 
tionsclaíocha amhail foirgníocht, táirgí snáithíneacha, teicstílí, comhchodaigh, 
bithphlaistigh agus ceimiceáin;

24. á iarraidh táirgí inbhuanaithe adhmaid ina stóráiltear carbón san fhadtéarma a chur chun 
cinn in ionad substaintí agus táirgeadh atá dian ar ghás ceaptha teasa; ag tabhairt dá 
haire, thairis sin, go bhféadfaí an linnte carbóin a mhéadú le limistéir foraoise faoi na 
coinníollacha iomchuí, agus poist á soláthar agus ioncam á mhéadú i gceantair thuaithe 
agus uirbeacha ag an am céanna; á chreidiúint gur féidir, trí earnáil foraoiseachta 
inbhuanaithe a bhaint amach agus cúiteamh a dhéanamh ar earraí agus seirbhísí poiblí a 
chuirtear ar fáil trí chaomhnú an dúlra, cabhrú leis an mbithgheilleagar a neartú ar fud 
AE;

25. á thabhairt chun suntais gur ghá dreasachtaí gnó a ailíniú le spriocanna beartais chun 
bitheacnamaíocht chiorclach a fhorbairt agus go mbeadh scileanna nua ag teastáil mar 
aon le heolas a fhaightear trí oiliúint agus oideachas a fháil, a roinnt agus a chur i 
bhfeidhm chun freastal ar riachtanais na hearnála agus chun a áirithiú go ndéanfaí 
scileanna agus poist a mheaitseáil níos fearr;

26. á chur i bhfáth nach mór glacadh an bhithgheilleagair chiorclaigh a chur chun cinn trí 
bheartais láidre taighde agus nuálaíochta; ag tabhairt dá haire go gcruthódh gach euro a 
infheistítear sa taighde agus sa nuálaíocht i réimse an bhithgheilleagair faoi Fhís 2020 
thart ar EUR 10 i mbreisluach.

27. ag tabhairt dá haire go bhfuil acmhainneacht sa gheilleagar ciorclach rannchuidiú le 
húsáid níos éifeachtúla acmhainní, córais bhia réigiúnacha agus áitiúla a chur chun cinn 
lena n-áirithítear praghas cothrom do tháirgeoirí, slabhraí soláthair gairide agus an nasc 
idir táirgí bia agus a dtionscnamh a neartú, limistéir thuaithe, geilleagair thuaithe a 
fhorbairt agus comhtháthú sóisialta agus críochach ar an gcaoi sin a spreagadh, agus 
éagsúlú agus comhlántacht barr ar fheirmeacha agus idir feirmeacha a spreagadh;

28. ag tabhairt dá haire, thairis sin, go bhfuil acmhainneacht sa gheilleagar ciorclach 
seasamh na bhfeirmeoirí sa chóras bia agus sa tsochaí a neartú; ag cur béim ar an ról atá 
ag riaracháin náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla maidir leis na slabhraí soláthair gairide 
sin a thógáil;

29. á iarraidh go n-urramófar an bhithéagsúlacht agus an comhshaol go hiomlán laistigh de 
dhreasachtaí níos leithne an gheilleagair chiorclaigh maidir le linnte carbóin; á iarraidh 
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ar an gCoimisiún féachaint le creat rialála a cheapadh lena n-áirítear cuntasaíocht láidir, 
thrédhearcach ar charbón chun faireachán agus fíorú a dhéanamh ar bharántúlacht na n-
aistrithe carbóin;

30. ag tacú leis an gCoimisiún lena iarrachtaí tomhaltóirí a chur ar an eolas ar bhealach níos 
fearr faoi mhaímh maidir le cothú agus leis an éiceolaíocht, agus trí lipéadú tionscnaimh 
a fheabhsú; á iarraidh go ndéanfaí lipéadú deonach lena gcuirtear béim ar dhintiúir 
inbhuanaitheachta táirgí;

31. ag cur béim ar cheart shaoránaigh AE faisnéis bheacht agus chruinn a fháil faoi na 
tionchair a bhíonn ag bia, beatha, foraoiseacht agus táirgí bithbhunaithe eile ar an 
gcomhshaol; á iarraidh go mbeadh modhanna ríofa daingne, cruinne agus 
comhchuibhithe ann chun na tionchair sin a mheas bunaithe ar eolaíocht 
phiarmheasúnaithe iontaofa; á chur i bhfios go láidir gur cheart modhanna táirgthe 
inbhuanaithe a dhreasú leis na modhanna ríofa/ualaithe sin agus gur cheart go gcuirfí 
san áireamh leo na hiarrachtaí atá déanta ag na ceannródaithe;

32. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit infheistiú i dtionscnaimh nua maidir leis 
an ngeilleagar ciorclach chun bonneagar níos fearr a fhorbairt don gheilleagar ciorclach

33. á iarraidh ordlathas beart a bheith ann sa chomhrac i gcoinne cur amú bia, lena dtugtar 
tús áite ar dtús do chosc, ansin féachaint ar na féidearthachtaí maidir le dramhaíl bia a 
dheonú nó a phróiseáil, agus ar deireadh scrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht 
dramhaíl bia a thiontú ina beatha d’ainmhithe nó ina breosla;

34. á iarraidh go gcuirfear dlús le bearta coisctheacha i ngach cuid den bhiashlabhra, trí 
fheasacht a mhéadú i measc shaoránaigh AE agus trí bhearta agus tionscnaimh 
oiriúnacha do tháirgeoirí, do phróiseálaithe agus do thrádálaithe bia;

35. á iarraidh bearta breise a bheith ann chun cabhrú leis an mbiashlabhra a ghiorrú agus ar 
an gcaoi sin líon na gcéimeanna ag a dtáirgtear dramhbhia a laghdú; á chur i bhfáth go 
bhfuil iarmhairtí ollmhóra don chomhshaol ag baint leis an gcur amú bia, go gcuirtear 
leis an athrú aeráide agus gur cur amú acmhainní teoranta é amhail talamh, fuinneamh, 
uisce agus bithéagsúlacht; ag tathant ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, an Straitéis ón 
bhFeirm go dtí an Forc a úsáid chun moltaí a thabhairt isteach go pras chun an sprioc 
maidir le cur amú bia a laghdú faoina leath faoi 2030;

36. á thabhairt chun suntais gur gá an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir 
pacáistíocht bhia atá curtha in oiriúint do riachtanais an duine aonair ach a chuireann 
cosc freisin ar bhia ó mhilleadh agus ar an gcaoi sin nach gcaillfear acmhainní táirgthe 
bia;

37. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-idirdhealú idir dramhaíl inseachanta agus caillteanais 
dosheachanta i ngeall ar imthosca neamhthuartha a mheas;

38. á iarraidh aitheantas a thabhairt d’earnálacha talmhaíochta a oibríonn cheana laistigh de 
phrionsabail an gheilleagair chiorclaigh, amhail iad siúd a úsáideann sruthanna 
dramhaíola talmhaíochta agus cur amú bia;

39. á chur i bhfios go gcomhlíonann an pacáistiú bia feidhmeanna tábhachtacha, mar go 
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gcuireann sé feabhas ar shláinteachas, ar cháilíocht agus ar sheilfré agus go soláthraíonn 
sé faisnéis úsáideach faoi tháirgí;

40. á iarraidh ar an gCoimisiún reachtaíocht nua a mholadh chun dul i ngleic le róphacáistiú 
agus giniúint dramhaíola agus chun tacaíocht a chur ar fáil chun margadh aonair 
comhtháite a chruthú d’amhábhair agus d’fhotháirgí tánaisteacha;

41. á iarraidh ar an gCoimisiún feidhmeanna na pacáistíochta bia a chur san áireamh agus 
bearta á ndéanamh aige chun cuspóirí an Phlean Gníomhaíochta nua don Gheilleagar 
Ciorclach a bhaint amach;

42. á thabhairt dá haire go bhfuil acmhainneacht laistigh den gheilleagar ciorclach chun 
barrfheabhas a chur ar úsáid bia atá caillte nó curtha i leataobh ar bhealach 
dosheachanta agus ar fhotháirgí ón slabhra bia; á chur i bhfáth go bhfuil deiseanna chun 
diomailt a laghdú ag an gcéim táirgthe trí theicnící agus teicneolaíochtaí nuálacha a 
úsáid chun táirgí nach gcomhlíonann caighdeáin an mhargaidh a thiontú ina n-earraí 
próiseáilte;

43. ag tabhairt dá haire go mbaineann tairbhí le comhar idir táirgeoirí agus nuálaíochtaí sa 
digitiú lena n-éascaítear rochtain ar shonraí, réamhaisnéisí éilimh agus réamhchláir 
tháirgeachta d’fheirmeoirí, rud a chuireann ar a gcumas a dtáirgeadh a chur in oiriúint 
don éileamh, comhordú níos fearr a dhéanamh le hearnálacha eile i slabhra an tsoláthair 
bia agus diomailt a íoslaghdú;

44. á iarraidh go mbeadh chur chuige il-gheallsealbhóra chun bia gan díol, 
neamhthomhailte agus do-ite a bhailiú agus a atreorú chuig monarú beathaithe; á 
iarraidh ar an gCoimisiún, mar thoradh air sin, anailís a dhéanamh ar bhacainní dlíthiúla 
ar úsáid sean-earraí bia i dtáirgeadh beatha agus taighde a chur chun cinn sa réimse sin, 
agus béim á leagan freisin ar an ngá atá le hinrianaitheacht níos fearr agus le caighdeáin 
bhithshlándála a bheith á gcomhlíonadh agus le próisis deighilte agus cóireála lena 
neamhnítear go hiomlán rioscaí maidir le sábháilteacht bia;

45. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá taighde agus forbairt le haghaidh 
teicneolaíochtaí talmhaíochta inbhuanaithe, ar cheart iad a oiriúnú do riachtanais na 
bhfeirmeoirí agus na sochaí i gcoitinne; á thabhairt dá haire, go háirithe, go bhfuil 
riachtanais shonracha ag feirmeoirí ar mhionscála agus ar mheánscála agus go bhfuil gá 
le díriú ar thaighde agus ar fhorbairt ar rochtain ar theicneolaíochtaí agus ar 
theicneolaíochtaí atá oiriúnach ó thaobh scála agus costas de;

46. á mheas gur cheart go gcumhdófaí na nuálaíochtaí uile sa gheilleagar ciorclach le 
reachtaíocht an Aontais, gur cheart go mbeidís i gcomhréir le prionsabail an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, agus nár cheart go ndéanfadh sí aon dochar don 
chomhshaol, don bhithéagsúlacht ná don tsláinte, i gcomhréir le prionsabal an 
réamhchúraim;

47. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnuithe tionchair a dhéanamh ar na bearta go léir a 
mholtar faoin bPlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach chun na leasanna 
eacnamaíocha atá ag na cuideachtaí cheana agus a bheidh acu amach anseo a chosaint 
agus chun cur chuige ‘neamhdhíobhála’ a áirithiú, ar mhaithe le saoránaigh uile AE;
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48. á thabhairt chun suntais go bhfuil ról ag ról ag Cnuasach 6 den chlár Fís Eorpach maidir 
le heolas a chur chun cinn, cumais a fhorbairt agus réitigh nuálacha a fhorbairt agus a 
thaispeáint lena gcuirfear dlús leis an aistriú chuig geilleagar ciorclach, agus, ar an gcaoi 
sin, go gcruthófar poist tharraingteacha i bpobail tuaithe agus go bhfeabhsófar cruthú 
luacha, inbhuanaitheacht agus iomaíochas;

49. á mheas go bhfuil talamh talmhaíochta ceaptha go príomha chun bia agus beatha a 
tháirgeadh agus gur cheart ábhair bhithfhoinsithe le haghaidh plaisteach a tháirgeadh go 
príomha ó dhramhábhar seachas bia;

50. á iarraidh go gcuirfí saoráidí bailithe, sórtála agus athchúrsála dramhaíola feirme ar bun 
ar fud na hEorpa, agus leas á bhaint as freagracht chomhchoiteann na ngníomhaithe 
uile, na bhfeirmeoirí, na ndáileoirí agus na dtionscnóirí uile;

51. á mheas, thairis sin, go bhfuil ábharthacht ar leith don talmhaíocht ag baint le 
dréachtstraitéis an Choimisiúin maidir le dramhaíl phlaisteach, ós rud é go mbaineann 
dúshláin mhóra don earnáil leis na dúshláin agus na costais a bhaineann le plaistigh 
thalmhaíochta a athchúrsáil; 

52. á iarraidh go ndéanfaí scannáin phlaisteacha ocsai-in-ilroinnte a chéimniú amach agus á 
mholadh go n-úsáidfear ábhair bithfhoinsí agus in-bhithmhillte a dhíghrádaíonn laistigh 
de thréimhse ghearr ama isteach i CO2 agus in uisce faoi dhálaí nádúrtha comhshaoil 
agus a chomhlíonann ceanglais AE maidir le dramhaíl, truailliú ithreach agus 
bithbhailiú go háirithe a shrianadh; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá atá le lipéadú 
soiléir a dhéanamh ar phlaistigh atá in-bhithmhillte go hiomlán faoi 
ghnáthchoinníollacha agus nach bhfuil iontu ach plaistigh bhithfhoinsithe agus neamh-
bhithmhillte;

53. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil sé i gceist creat beartais a fhorbairt chun plaistigh 
bhithbhunaithe a fhoinsiú, a lipéadú agus a úsáid; á thabhairt chun suntais gur cheart 
táirgí dramhaíola agus taobhshruthanna an táirgthe talmhaíochta agus an tionscal 
agraibhia nach féidir a úsáid le haghaidh bia, beatha nó múirín a bheith ar an 
bpríomhfhoinse do bhithphlaistigh;

54. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit infheistiú i dteicneolaíochtaí nua 
athchúrsála chun forbairt theicneolaíoch na ngléasraí sórtála agus athchúrsála agus a 
mbonneagar a bharrfheabhsú agus a chur chun cinn, chomh maith le nósanna imeachta 
agus teicnící athúsáide; á iarraidh ar an gCoimisiún, sa chomhthéacs sin, scéim 
aonfhoirmeach lipéadaithe a fhorbairt do chórais athchúrsála;

55. á iarraidh gur geal léi gach tionscnamh a fhéachann le prionsabail an bhainistithe 
dramhaíola agus an choisc dramhaíola a ionchorprú i sonraíochtaí táirgí a bhfuil 
marcanna cáilíochta AE agus náisiúnta orthu;

56. ag tarraingt aird ar an bhfíoras gur ann do sheanfhoirgnimh thalmhaíochta nach bhfuil in 
úsáid agus a mbaineann fadhbanna tromchúiseacha leo maidir le costas a ndiúscartha 
(aispeist...) fiú sular féidir úsáidí nua a bhaint astu nó an spás a áitíonn siad. á thabhairt 
chun suntais go bhfuil gá foriomlán le haistriú chuig geilleagar inbhuanaithe agus níos 
ciorclaí ó thaobh foinsiú agus monarú táirgí foirgníochta agus ábhair a úsáidtear in 
earnáil na talmhaíochta; á chur i bhfáth nach mór aon iarrachtaí a dhéantar i ndáil leis an 
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méid sin a dhéanamh i gcomhréir le caighdeán ISO TC 323 maidir leis an ngeilleagar 
ciorclach;

57. á iarraidh go ndéanfar an bithgheilleagar gorm a chomhtháthú i straitéisí na mBallstát 
maidir leis an bPlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach.
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