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MOLATAÍ

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:

A. de bhrí go meastar go rannchuideoidh beartas comhtháthaithe 2021-2027 le 37 % den 
sprioc fhoriomlán go mbeadh 30% ar a laghad de bhuiséad iomlán an Aontais agus 
caiteachas NGEU  tiomnaithe ar chaiteachas a bhaineann leis an aeráid;

B. de bhrí, de réir Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, go raibh maoiniú le haghaidh 
gníomhaíochtaí ar son na haeráide níos mó, agus níos spriocdhírithe, i gCiste 
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus sa bheartas comhtháthaithe mar thoradh ar chur 
chun feidhme sprioc an Aontais laghdú 20 % a dhéanamh ar GCTanna faoi 2020, ach i 
réimsí na talmhaíochta, na forbartha tuaithe agus an iascaigh, áfach, nach ndearnadh aon 
athrú suntasach i dtreo ghníomhú ar son na haeráide agus nár scrúdaíodh go hiomlán na 
deiseanna ar fad a d’fhéadfadh a bheith ann chun gníomhaíochtaí a bhaineann leis an 
aeráid a mhaoiniú1;

C. de bhrí go meastar gur ó chaillteanas bia agus ó chur amú bia a thagann idir 8 % agus 
10 % de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa ar fad2;

1. ag tabhairt dá haire go bhfuil tábhacht straitéiseach ag baint le hearnáil na talmhaíochta 
don tslándáil bia san Aontas agus ar fud an domhain agus gurb iad na pobail 
feirmeoireachta is mó agus is géire atá neamhchosanta ar iarmhairtí an athraithe aeráide; 

2. ag cur béim, dá bhrí sin, ar an bhfíoras nach mór go dtacódh an beartas comhtháthaithe 
le príomhshruthú láidir aeráide in earnáil na talmhaíochta agus in earnálacha a 
bhaineann le bia, agus a áirithiú go mbeidh gach clár agus tionscadal cistiúcháin de 
chuid an Aontais leabaithe i straitéisí a thacaíonn le cuspóirí uaillmhianacha aeráide, 
chun aistriú cothrom chuig geilleagar aeráidneodrach agus ciorclach a áirithiú agus chun 
cumas feirmeoirí i ndáil le forbairt inbhuanaithe a neartú; ag tabhairt dá haire nach mór 
go gcuirfí inbhuanaitheacht chomhshaoil, shóisialta agus eacnamaíoch san áireamh leis 
an mbeartas comhtháthaithe agus go n-áireofaí ceartas aeráide, laghdú bochtaineachta 
agus cearta feabhsaithe d’oibrithe san earnáil sin;

3. á chur i bhfáth go bhfuil sé ríthábhachtach cur amú bia agus caillteanas bia a chosc agus 
a laghdú, chomh maith le struchtúir áitiúla agus slabhraí luacha réigiúnacha a neartú 
chun na hastaíochtaí go léir a bhaineann le fás, monaraíocht agus iompar a laghdú;

4. á chur i bhfios go láidir, i gcomhréir le hAirteagal 2 de Chomhaontú Pháras, nach mór 
príomhshruthú aeráide maidir leis an talmhaíocht a chur i bhfeidhm ar bhealach nach 
gcuireann táirgeadh bia i mbaol agus a dhéanann slándáil bia san Aontas Eorpach a 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_EN.pdf [Tuarascáil speisialta, 
2016: Spending at least one euro in every five from the EU budget on climate action: ambitious work underway, 
but at serious risk of falling short [Euro amháin ar a laghad as gach cúig euro ón mbuiséad AE a chaitheamh ar 
ghníomhú ar son na haeráide: obair uaillmhianach ar siúl, ach riosca tromchúiseach ann go loicfí ar an gcuspóir] 
lch.7] 
2 https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-5/



PE660.319v02-00 4/14 AD\1223154GA.docx

GA

choimirciú;

5. á mheabhrú go bhfuil sé mar aidhm leis an gComhaontú Glas don Eoraip caipiteal 
nádúrtha an Aontais a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú, chomh maith le sláinte 
agus dea-bhail na saoránach a chosaint ar rioscaí agus ar thionchair a bhaineann leis an 
gcomhshaol;

6. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le héifeachtúlacht agus le forlíonadh chistí 
struchtúracha agus infheistíochta na hEorpa, ó thaobh an athraithe aeráide a chomhrac 
agus ó thaobh feabhas a chur ar cháilíocht saoil i gceantair thuaithe;

7. á chur i bhfios go láidir gur féidir le táirgeadh éifeachtach beostoic cabhrú le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú, linnte a fheabhsú agus táirgiúlacht a mhéadú;

8. á chur in iúl gur díol sásaimh di Creat Airgeadais Ilbhliantúil an Aontais 2021-2027 
(CAI) agus Next Generation EU (NGEU), ar bonn láidir airgeadais iad chun tacú le 
beartais lena gcuirfí ar chumas an Aontais an sprioc laghdú 55 % ar a laghad ar 
astaíochtaí GCT a bhaint amach faoi 20303; 

9. á chur i bhfios go láidir, chun oibriú i dtreo an chuspóra sin, go mbeadh gá le 
leithdháiltí, ó chistí SIE lena dtacaítear leis an aistriú chuig aeráidneodracht in 
earnálacha incháilithe uile, a shocrú ar leibhéal níos airde ar deireadh, chomh maith 
maidir le hacmhainní CRFE arna leithdháileadh ar an ‘gcuspóir glas, ísealcharbóin’4; 

10. á chur i bhfáth gur gá prionsabal na neamhdhíobhála i straitéisí comhshaoil réigiúnacha 
a urramú;

11. á chur i bhfáth go bhfuil ganntanas acmhainní airgeadais i mbuiséid an Aontais, i 
mbuiséid na mBallstát agus i mbuiséid réigiúnacha ag éirí níos dóichí don todhchaí 
intuartha de bharr an chúlaithe eacnamaíoch nach bhfacthas a leithéid riamh cheana mar 
thoradh ar na bearta a bhaineann leis an bpaindéim agus ar Brexit;

12. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil caiteachas ó CAI 2021-2027 agus ó NGEU le 
haghaidh na sprice aeráide socraithe ag 30 % ar a laghad den chaiteachas ar fad, rud a 
chiallaíonn go gcuirfear ar a laghad EUR 547 billiún d’acmhainní airgeadais nua an 
Aontais ar fáil don aistriú glas;

13. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé straitéisí comhshaoil réigiúnacha agus 
uirbeacha a nascadh le cuspóirí aeráide uaillmhianacha a théann thar an gcuspóir 
foriomlán chun Aontas aeráidneodrach a bhaint amach faoi 2050, agus rannchuidiú 
suntasach earnáil na feirmeoireachta, earnáil an bhia agus earnáil na foraoiseachta á 
chur san áireamh, ós rud é gurb iad ithreacha agus foraoisí na taiscí CO2 is mó ar 
domhan agus nach mbaintear go leor úsáide as a n-acmhainn; 

14. ag tabhairt dá haire nach mór na spriocanna sin a bheith i gcomhréir le spriocanna 

3Féach freisin seasamh tosaigh Pharlaimint na hEorpa lena gcosnaítear sprioc chun laghdú 65 % a dhéanamh ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030.
4  https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file
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foriomlána an Aontais i ndáil leis sin; 

15. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh an beartas comhtháthaithe i gcomhréir le 
haidhmeanna an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, agus lena straitéisí ‘Ón bhFeirm 
go dtí an Forc’ agus Bithéagsúlachta; á chur i bhfios go láidir nach mór, le straitéisí 
comhshaoil réigiúnacha, cur chuige cothrom a ghlacadh lena gcuirtear san áireamh na 
comhbhabhtálacha atá ann cheana idir maolú ar an athrú aeráide, cosaint na 
bithéagsúlachta agus na gnéithe eacnamaíocha agus sóisialta chun aghaidh a thabhairt ar 
na géarchéimeanna sin ar bhealach comhordaithe; 

16. á chreidiúint gur cheart do gach gníomhaí eacnamaíoch agus sóisialta beartais 
uaillmhianacha an Aontais a chur chun feidhme agus go háirithe gur cheart iad a dhíriú 
ar shlándáil an tsoláthair bia a chosaint agus ar inacmhainneacht bia a chaomhnú;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún ról na biteicneolaíochta a athscrúdú; á thabhairt dá haire go 
gcuidíonn an bhiteicneolaíocht leis an athrú aeráide a mhaolú trí réitigh a chur ar fáil 
chun ábhair bhithbhunaithe a chur in ionad ábhair iontaise; á chur i bhfios go bhfuil sé 
ríthábhachtach talamh feirme a úsáid ar bhealach inbhuanaithe chun a áirithiú go 
mbeidh na samhlacha éagsúla den táirgeadh talmhaíochta éifeachtach ina gcuid 
iarrachtaí chun an t-athrú aeráide a mhaolú;

18. á áitiú nach mór go mbeadh an t-aistriú chuig aeráidneodracht cóir agus cuimsitheach, 
agus béim ar leith á leagan ar shaoránaigh atá ina gcónaí i gceantair thuaithe agus i 
gceantair iargúlta;

19. á chur i bhfios go bhfuil acmhainn ollmhór ag nuálaíochtaí i bpórú plandaí, uirlisí 
amhail modhnú géine a úsáid, ó thaobh cineálacha a fhorbairt a bhfuil cumas níos mó 
acu an t-athrú aeráide a mhaolú;

20. á chreidiúint go mbraitheann talmhaíocht atá cliste ó thaobh na haeráide de ar úsáid 
agus ar fhorbairt teicneolaíochtaí nua feirmeoireachta, go háirithe i gcás feirmeoirí agus 
táirgeoirí beaga orgánacha;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar mhaithe leis an maolú ar an athrú aeráide, gan a 
iarrachtaí a dhíriú go heisiach ar fhorbairt na feirmeoireachta orgánaí ach freisin 
dreasachtaí a chur ar fáil do shamhlacha táirgthe chomhtháite, don talmhaíocht bheacht, 
nó do theicnící caomhantais ithreach;

22. á iarraidh go mbeadh sonraí stóinsithe, rochtain níos fearr ar fhaisnéis agus oiliúint 
chuimsitheach ann d’fheirmeoirí chun sainaithint agus glacadh dea-chleachtas i réimse 
an mhaolaithe ar an athrú aeráide a éascú;

23. á chur i bhfios go láidir gur cheart aon chineál tacaíochta do bhreoslaí iontaise agus do 
thionscadail bonneagair gáis iontaise a eisiamh ó na straitéisí comhshaoil réigiúnacha 
agus gur cheart go dtacófaí le táirgeadh fuinnimh inathnuaite agus le héifeachtúlacht 
acmhainní inathnuaite in earnáil na feirmeoireachta, in earnáil an bhia, in earnáil na 
hagrafhoraoiseachta agus in earnáil na foraoiseachta, agus cóir chomhionann gach 
tairbhí a d’fhéadfadh a bheith ann a áirithiú; á thabhairt chun suntais nach amháin go 
rachadh an méid sin chun tairbhe don bhithéagsúlacht agus d’astaíochtaí GCT, ach go 
bhféadfadh sé costais ionchuir feirme a laghdú freisin agus tionchar dearfach a bheith 
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aige ar an ngeilleagar réigiúnach; 

24. ag moladh go dtabharfaidh na húdaráis ábhartha tosaíocht do na roghanna is 
inbhuanaithe leis an am aisíoca carbóin atá ábhartha do spriocanna aeráide an Aontais, 
amhail roghanna gaoithe, toinne nó gréine, agus go cuirfear tionscadail bhithfhuinnimh 
faoi réir critéir inbhuanaitheachta agus incháilitheachta atá dian agus cothrom le dáta ó 
thaobh na heolaíochta de, a chuirfidh infhaighteacht na gcineálacha spriocanna 
bithmhaise, athchóirithe agus cosanta faoi seach san áireamh freisin; 

25. á thabhairt chun suntais go bhfuil sé d’acmhainn ag earnáil na talmhaíochta fuinneamh 
inathnuaite a tháirgeadh amhail bithghás ó dhramhaíl talmhaíochta agus ó iarmhair 
amhail aoileach, nó ó fhoinsí eile dramhaíola agus iarmhar ó thionscal an bhia, ó 
chamras, ó fhuíolluisce agus ó dhramhaíl chathrach; 

26. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé fosfar a choimeád sna goirt trína athchúrsáil, chun 
truailliú agus an gá le fosfar a chur leo a sheachaint, agus á iarraidh go mbeadh beartas 
comhtháthaithe ann chun tacú le tionscadail an sprioc sin a bhaint amach, go háirithe trí 
thuar daoine a athchúrsáil; 

27. ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé scaoileadh le hacmhainneacht an gheilleagair 
chiorclaigh, rud a rannchuidíonn le húsáid níos éifeachtúla acmhainní agus a chuireann 
tomhaltas inbhuanaithe chun cinn; á chur i bhfios go láidir go bhfuil ról suntasach ag 
bithgheilleagar ciorclach sa chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide;

28. ag tabhairt dá haire go gcruthófar níos mó post i dtáirgeadh príomhúil de bharr fhorbairt 
an gheilleagair chiorclaigh agus an bhithgheilleagair, agus á chur i bhfáth, ar mhaithe 
leis an mbithgheilleagar, gur gá scileanna nua, eolas nua agus disciplíní nua a fhorbairt 
agus/nó a chomhtháthú tuilleadh ó thaobh oiliúna agus oideachais de san earnáil sin 
chun dul i ngleic le hathruithe sochaíocha a bhaineann leis an mbithgheilleagar, chun 
iomaíochas, fás agus cruthú post a chur chun cinn, chun freastal ar riachtanais na 
hearnála, agus chun a áirithiú go ndéanfar scileanna agus poist a mheaitseáil ar bhealach 
níos fearr;

29. á chur i bhfáth go dtugann táirgeadh fuinnimh inathnuaite amhail bithghás acmhainn 
ollmhór d’fheirmeoirí a n-éifeachtúlacht aeráide a mhéadú, chomh maith le cuidiú leis 
an bhfeirmeoireacht inbhuanaithe a bheith ina samhail ghnó bhrabúsach a chuireann fás 
agus deiseanna fostaíochta (oilte) ar fáil i gceantair thuaithe; á chur i bhfios go láidir go 
bhfuil an infheistíocht is gá suntasach agus, dá bhrí sin, go bhfuil maoiniú inrochtana de 
dhíth ar fheirmeoirí;

30. á áitiú gur cheart aird ar leith a thabhairt sna straitéisí comhshaoil  réigiúnacha ar thacú 
le hábhair inathnuaite agus bhithbhunaithe a eascraíonn as foraoiseacht agus 
talmhaíocht, amhail dhá earnáil a fheidhmíonn mar astaírí carbóin mar aon le linnte 
carbóin, a chur in ionad ábhar atá dian ar iontaisí;

31. á chur i bhfáth gur gá le coincheap chun fuinneamh iontaise-bhunaithe do gach earnáil a 
chéimniú amach chun cur le haidhmeanna an Chomhaontaithe Ghlais agus le 
haeráidneodracht;

32. á thabhairt chun suntais, chun beartas comhtháthaithe agus straitéisí comhshaoil 
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réigiúnacha a fhorbairt, go mbeadh gá le fíordhreasachtaí gnó a ailíniú le spriocanna 
beartais maidir leis an athrú aeráide a chomhrac;

33. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil bainistíocht foraoisí atá inbhuanaithe agus gar don 
dúlra ríthábhachtach le haghaidh ionsú gás ceaptha teasa ón atmaisféar agus, leis an 
mbainistíocht sin, go bhféadfar amhábhar inathnuaite agus neamhdhíobhálach don 
aeráid a chur ar fáil le haghaidh táirgí adhmaid a stórálann carbón agus ar féidir leo 
gníomhú mar ábhair ionaid le haghaidh ábhair agus breoslaí iontaise-bhunaithe; 

34. á chur i bhfios go láidir go rannchuidíonn ‘ról triarach’ foraoisí (linn, stóráil agus 
ionadú) le hastaíochtaí carbóin a scaoiltear isteach san atmaisféar a laghdú, agus á 
áirithiú ag an am céanna go leanann foraoisí de bheith ag fás agus a lán seirbhísí eile a 
chur ar fáil, agus gur cheart, dá bhrí sin, go mbeadh siad mar chuid lárnach de straitéisí 
comhshaoil réigiúnacha ;

35. á mheabhrú a thábhachtaí atá sé don mhaolú ar an athrú aeráide an táirgeadh bia 
Eorpaigh agus beatha Eorpaí a athlogánú agus a fheabhsú, lena n-áirítear próitéiní 
plandaí5 agus úsáid éifeachtach barr amhail féar ilbhliantúil, chomh maith le tomhaltas 
táirgí áitiúla a chur chun cinn chun achair iompair a ghiorrú agus chun dífhoraoisiú a 
theorannú; á thabhairt chun suntais na deiseanna a chuirtear ar fáil leis an mbeartas 
comhtháthaithe agus le straitéisí comhshaoil réigiúnacha maidir leis an t-athlogánú sin a 
thacú; 

36. á thabhairt chun suntais an tionchar dearfach atá ag slabhraí bia gearra, rud a chuidíonn 
le cur amú bia a laghdú; á mheabhrú, leis an talmhaíocht uirbeach, go gcuirtear leis an 
mbithéagsúlacht uirbeach, go mbainistítear dramhaíl ar bhealach níos fearr trí mhúiríniú 
comharsanachta, go gcoinnítear uisce báistí agus go gcuirtear feabhas ar cháilíocht an 
aeir, agus á iarraidh go ndéanfar córais bhia intíre, chomharsanachta agus chríche a 
neartú i gcathracha agus timpeall orthu le beartas comhtháthaithe; ag cur béim ar an 
bhfíoras gur gá tacú le cleachtais talmhaíochta inbhuanaithe, agus cabhrú le feirmeoirí 
agus le táirgeoirí áitiúla ar mhionscála an maoiniú is gá a fháil, agus na hionstraimí 
maoinithe atá ar fáil ar an leibhéal áitiúil, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal 
Eorpach a shainaithint agus úsáid éifeachtúil a bhaint astu;

37. á thabhairt chun suntais gur uirlis bunriachtanach é féarach buan le haghaidh 
feirmeoireacht beostoic chun na cuspóirí uaillmhianacha aeráide a leagtar síos a bhaint 
amach;

38. á chur i bhfios go bhfuil tionchar tairbheach ag foraoisí, sa bhreis ar cheapadh carbóin, 
ar an aeráid, ar an atmaisféar, ar chaomhnú na bithéagsúlachta agus ar bhainistiú na n-
aibhneacha agus na n-uiscebhealaí, go ndéantar ithir a chosaint ar chreimeadh ó uisce 
agus ón ngaoth, agus go bhfuil airíonna nádúrtha úsáideacha eile acu; 

39. á mheas gur cheart, leis na cistí beartais chomhtháthaithe, ról ilfheidhmeach na 
bhforaoisí a chaomhnú, éagsúlacht láidir na speiceas foraoise a áirithiú, agus acmhainní 
foraoise a chaomhnú agus a leathnú ar mhaithe le dea-bhail an phobail agus ar mhaithe 

5Féach an Tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig an bParlaimint maidir le próitéiní plandaí a 
fhorbairt san Aontas Eorpach.
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leis an gcomhshaol a fheabhsú;

40. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé daoine óga a choinneáil i gceantair thuaithe agus iad 
a mhealladh ar ais chun a n-eolas agus a ndearcthaí comhaimseartha maidir le cosaint an 
chomhshaoil agus leis an athrú aeráide a úsáid agus chun na ceantair thuaithe a bhfuil 
dúshláin dhéimeagrafacha rompu a iompú ina bpobail atá faoi bhláth, atá bríomhar agus 
atá inbhuanaithe; ag cur béim ar an bhfíoras, dá bhrí sin, ar a thábhachtaí atá sé go 
mbeadh tacaíocht leormhaith ann ó chláir um bheartas comhtháthaithe do dhaoine óga;

41. á chur in iúl gur cúis imní di go mbeidh sé ríthábhachtach leanúint de chuid mhaith bia a 
tháirgeadh le talamh nach bhfuil chomh torthúil, le hithir agus uisce thruaillithe, i 
limistéir iascaireachta i bhfad níos lú agus i ndálaí adhaimsire uaireanta;

42. ag tabhairt dá haire, agus é mar ábhar imní di, gur léirigh paindéim COVID-19 
leochaileacht na gcathracha i gcás ina gcuirtear isteach ar sholáthairtí, go háirithe 
soláthairtí bia;

43. á chur i bhfios go láidir go bhfuil sé fíor-riachtanach don Aontas beartas athléimneachta 
a ghlacadh i ndáil le héifeachtaí an athraithe aeráide, go háirithe in earnálacha na 
talmhaíochta agus an bhia; á chreidiúint go bhféadfadh príomhról a bheith ag an 
mbeartas comhtháthaithe i ndáil leis sin;

44. á mheas gur cheart go dtacódh an beartas comhtháthaithe le slabhraí soláthair níos 
giorra a bhunú, go háirithe trínár dtáirgeadh talmhaíochta a athlonnú; á chur i bhfáth 
gurb é aidhm an athlonnaithe sin bia a tháirgeadh, a phróiseáil agus a thomhailt go 
háitiúil chun slándáil bia réigiúin na hEorpa a neartú, poist áitiúla a chruthú agus ár n-
úsáid fuinnimh iontaise a laghdú go mór agus, dá réir sin, ár dtionchar ar an aeráid a 
laghdú;

45. á chreidiúint gur cheart go dtacódh an beartas comhtháthaithe le tionscadail réigiúnacha 
a bhfuil sé d’aidhm acu córais talmhaíochta a chur ar bun amach anseo lena ndíreofar ar 
an bhfeirmeoireacht mheasctha, lena gcomhcheanglófar roinnt speiceas plandaí 
(comhluadair bharr), barra curaíochta agus crainn (an agrafhoraoiseacht), agus fiú 
meascáin de bharra, de chrainn agus d’ainmhithe (an talmhaíocht chaomhantais agus an 
buantalmhaíocht); ag cur béim ar an bhfíoras go mbeadh méadú tagtha ar 
bhithéagsúlacht agus ar ilchineálacht dá mba rud é go raibh agrai-éiceachórais den sórt 
sin ann, agus ar an gcaoi sin go mbeadh laghdú tagtha ar a leochaileacht i leith galar 
agus cur isteach ar an aeráid;

46. á iarraidh go práinneach go ndéanfar, leis an mbeartas comhtháthaithe, córais 
talmhaíochta uirbeacha agus pheirea-uirbeacha a neartú trí ghairdíní uirbeacha, trí 
ghairdíní dín, agus trí chórais uirbeacha bhuantalmhaíochta agus uiscephonaice a 
fhorbairt; á chur i bhfáth, mar sin féin, cé go gcuireann an talmhaíocht uirbeach go mór 
leis an tslándáil bia i measc pobail uirbeacha, go leanfaidh an talmhaíocht uirbeach de 
bheith ina comhlánú ar sholáthar bia i gcathracha móra; á chur i bhfios go láidir, dá bhrí 
sin, go bhfuil gá leis an talmhaíocht pheirea-uirbeach a chosaint agus a chur chun cinn;

47. á mheas go bhfuil suim shuntasach ag baint le foraoisí uirbeacha ó thaobh éifeachtaí an 
téimh dhomhanda i gcathracha móra a mhaolú, go háirithe le linn tonn teasa; ag cur 
béim ar an bhfíoras go bhféadadh, de réir na Náisiún Aontaithe, limistéir scáthacha arna 
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gcruthú le fásra uirbeach laghdú 30 % a dhéanamh ar riachtanais aerchóirithe; 

48. á chur i bhfios gur féidir le forbairt athfhásraithe i gcathracha cuidiú le tearmainn 
bhithéagsúlachta a chruthú, fuaim agus aerthruailliú a laghdú, ithreacha díghrádaithe a 
athshlánú, triomaigh a chosc agus linnte carbóin suntasacha a bhunú; 

49. á chur i bhfios go láidir, mar sin féin, go bhfuil sé bunriachtanach bithéagsúlacht leathan 
na speiceas crann arna gcur i gcathracha a áirithiú agus speicis dhúchasacha a chur chun 
cinn; 

50. á chur i bhfios go láidir, chomh maith, go bhfuil teorainneacha maidir le crainn ailínithe 
ar shráideanna a úsáid; á chur i bhfáth go bhfuil gá le héagsúlacht speiceas crann a 
áirithiú, arna roghnú de réir na ról nach mór dóibh a imirt ar bhonn comhlántach, in 
éineacht le toir, féara agus limistéir ithreach scaoilte; á iarraidh, chomh maith, go 
dtabharfar tosaíocht do chrainn torthaí a chur i gcathracha; á chreidiúint gur cheart cistí 
an bheartais chomhtháthaithe tacú le tionscadail a chomhlíonann na dálaí sin;

51. á chur i bhfios go láidir go bhfuil tairbhí ag baint le hinnilt chaomhantais i limistéir 
uirbeacha a fhorbairt; á iarraidh go dtacóidh cistí an bheartais chomhtháthaithe le 
tionscadail atá ann cheana i ndáil leis sin;

52. á chur i bhfáth gur cheart, le straitéisí macrairéigiúnacha an Aontais, cabhrú le comhar a 
fhorbairt chun réiteach a fháil ar shaincheisteanna réigiúnacha agus abhantracha atá 
nasctha le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú aeráide in earnáil na 
feirmeoireachta, in earnáil an bhia, in earnáil na hagrafhoraoiseachta agus in earnáil na 
foraoiseachta, i réimsí amhail cosaint ar thuilte, ar thriomaigh agus ar dhóiteáin, 
athchóiriú abhann agus feabhsú nascachta abhann, comhbhainistiú dramhaíola 
éifeachtúil, go háirithe trí theicneolaíochtaí athchúrsála nua i mbainistiú dramhaíola 
talmhaíochta, lena n-áirítear chun fuinneamh a tháirgeadh, chun feirmeacha a dhéanamh 
níos athléimní i gcoinne rioscaí comhchoiteanna agus chun táirgeadh inbhuanaithe bia 
an Aontais agus táirgeadh inbhuanaithe bia áitiúil a fhorbairt, go háirithe trí bhíthin 
slabhraí soláthair gearra a bhunú agus a neartú, ar leagadh béim ar a dtábhacht le 
hiarmhairtí ghéarchéim COVID-19; 

53. á chur i bhfios go láidir gur cheart go dtacódh straitéisí comhshaoil le straitéisí 
macrairéigiúnacha an Aontais agus iad a chomhlánú i ndáil leis sin; á iarraidh go 
mbeidh plean Eorpach ann chun fairsingiú fásaigh agus díghrádú na talún talmhaíochta 
a chomhrac, ar plean é a mbeidh straitéisí macrairéigiúnacha mar thaca leis;

54. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé seasamh le prionsabal na comhpháirtíochta 
i gclársceidealú, i gcur chun feidhme agus i bhfaireachán uile bheartas comhtháthaithe 
an Aontais agus a thábhachtaí atá sé comhar láidir a chur ar bun idir údaráis réigiúnacha 
agus áitiúla, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus geallsealbhóirí, lena n-áirítear 
eagraíochtaí feirmeoirí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha comhshaoil; á chur i bhfáth 
gur cheart go gcuirfí gné na hinscne san áireamh sa phróiseas sin;

55. ag tabhairt dá haire gur féidir le tionscnaimh an phobail agus na saoránach tacú go láidir 
leis an aistriú éiceolaíoch, mar aon le tacú leis an maolú ar an athrú aeráide agus leis an 
oiriúnú don athrú aeráide, agus gur féidir le Grúpaí Gníomhaíochta Áitiúla agus clár 
LEADER a bheith ina bpríomhuirlisí chun é sin a bhaint amach; ag spreagadh na 
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mBallstát agus na n-údarás réigiúnach na cláir sin a chomhordú lena straitéisí 
comhshaoil réigiúnacha;

56. á chur i bhfáth gur cheart go dtacódh an beartas comhtháthaithe le hinfheistíocht san 
oideachas agus san oiliúint, rud a chuideodh le húdaráis áitiúla, le hoibrithe agus le 
cuideachtaí chun aird níos mó a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an athrú 
aeráide agus ar an ról is féidir leo a imirt i maolú ar an athrú aeráide agus in oiriúnú don 
athrú aeráide ina n-earnálacha faoi seach;

57. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé sineirgí a éascú idir an beartas 
comhtháthaithe agus an comhbheartas talmhaíochta a bhfuil sé mar aidhm leo tacaíocht 
a thabhairt do cheantair thuaithe atá an-leochaileach d’éifeachtaí an athraithe aeráide, 
agus an t-aistriú chuig geilleagar aeráidneodrach atá dírithe ar chomhtháthú sóisialta 
agus eacnamaíoch a áirithiú; 

58. ag cur béim ar a thábhachtaí atá cistí struchtúracha ó thaobh tacaíocht a thabhairt do 
ghnólachtaí beaga agus meánmhéide san earnáil agraibhia ionas go mbeidh siad níos 
iomaíche agus níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol;

59. ag cur béim ar a thábhachtaí atá coincheap Sráidbhailte Cliste ó thaobh dul i ngleic le 
dúshláin an Aontais a bhaineann leis an aeráid agus á chur in iúl gur díol sásaimh di a 
chomhtháthú i mbeartais CBT, chomhtháthaithe agus réigiúnacha de chuid an Aontais 
amach anseo; á áitiú go ndéanfaidh na Ballstáit cur chuige na Sráidbhailte Cliste a 
áireamh ina gcuid Clár Oibríochtúil maidir le Beartas Comhtháthaithe an Aontais a 
Chur Chun Feidhme ar an leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, agus ina gcuid Pleananna 
Straitéiseacha náisiúnta CBT, rud a éileoidh ullmhúchán a dhéanamh ar Straitéisí maidir 
le Sráidbhailte Cliste6 ar an leibhéal náisiúnta; ag cur béim ar an ról atá ag an gcur 
chuige maidir le LEADER/forbairt áitiúil faoi stiúir an phobail agus Straitéisí maidir le 
Sráidbhaile Cliste á gcur chun feidhme, rud ar cheart díriú go láidir ar an digitiú, ar an 
inbhuanaitheacht agus ar an nuálaíocht;

60. á thabhairt chun suntais na féidearthachtaí a bhaineann le forbairtí agus le hathshlánú 
láithreán athfhorbraíochta, ar féidir leo páirceanna tionsclaíocha nua agus ionaid 
ghorlainne nua a chruthú ina bhfuil dí-éilliú ithreach agus feabhas ó thaobh an 
chomhshaoil de a chur ar sheanláithreáin thionsclaíocha, tríd an gá atá le tógáil láithreán 
úrnua a laghdú agus cuideachtaí agus infheistíocht réigiúnach a mhealladh, agus poist a 
chruthú ar an gcaoi sin freisin;

61. á chur in iúl gur díol sásaimh di an rún atá ag an gCoimisiún straitéis le haghaidh 
ceantair thuaithe a thíolacadh agus á chur i bhfáth go bhfuil gá leis na sineirgí idir na 
cistí struchtúracha agus infheistíochta éagsúla a threisiú chun cabhrú leis na hearnálacha 
agraibhia feabhas a chur ar a n-athléimneacht eacnamaíoch agus ar a n-inbhuanaitheacht 

6Airteagal 72b (Leasú 513) ó sheasamh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh ar an togra le haghaidh 
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do 
phleananna straitéiseacha arna dtarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna 
Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an 
gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
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chomhshaoil;

62. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil infheistíocht i mbonneagar glas inbhuanaithe ar an 
leibhéal áitiúil agus réigiúnach trí bheartas comhtháthaithe an Aontais ríthábhachtach 
chun tionchar an athraithe aeráide ar thalmhaíocht agus ar fhoraoiseacht a chomhrac 
agus chun feabhas a chur ar athléimneacht daoine, dúlra agus an gheilleagair ó thaobh 
na haeráide de;

63. á thabhairt chun suntais nach mór go ndíreofaí, leis an mbeartas comhtháthaithe, ar 
aistriú cuimsitheach gheilleagar na hEorpa chuig bithgheilleagar atá bunaithe ar 
acmhainní bithghineacha a thagann ón talmhaíocht agus ón bhforaoiseacht;

64. á thabhairt chun suntais na buntáistí a bhaineann le macrairéigiún Meánmhara a chur ar 
bun, go háirithe maidir le táirgeadh agus le hin-onnmhairitheacht táirgí áitiúla a neartú;

65. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá cur chuige ón mbun aníos maidir le 
comhtháthú agus forbairt réigiúnach, inar cheart tionscnaimh a dhéanamh ar leibhéal 
réigiúnach agus/nó ar leibhéal na mBallstát;

66. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá ann go dtabharfaidh an beartas comhtháthaithe 
agus straitéisí comhshaoil réigiúnacha aird ar leith ar úsáid adhmaid ó fhoraoiseacht 
inbhuanaithe a mhéadú i ngach cuid den gheilleagar (go háirithe earnáil na 
foirgníochta), ós rud é go bhfuil airí uathúil ag adhmad chun méideanna ollmhóra CO2 
a stóráil agus acmhainní atá dian ar fhuinneamh amhail cruach agus coincréit á ionadú 
ag an am céanna;

67. á chreidiúint gur féidir le talmhaíocht níos inbhuanaithe, níos athléimní agus níos 
éifeachtúla ar acmhainní a bheith mar thoradh ar an digitiú agus ar theicneolaíochtaí IS 
agus gur féidir leo cineálacha nua post a chruthú freisin, ach go bhfuil oiliúint agus 
oideachas iomchuí ag teastáil, agus gur cheart go mbeadh rochtain ag gach duine ar an 
oiliúint agus an oideachas sin;

68. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le hinfheistíocht an Aontais i leathanbhanda i 
gceantair thuaithe a neartú chun a chur ar chumas feirmeoirí teicneolaíochtaí digiteacha 
a chomhtháthú d’fhonn feirmeoireacht bheacht a fhorbairt, ós rud é go mbeidh sé sin 
ríthábhachtach maidir lena n-aistriú éiceolaíoch;

69. á chur i bhfáth go mbíonn éifeacht dhearfach ag cleachtais talmhaíochta leanúnacha 
agus ag tionscnaimh maidir le bonneagar glas in earnáil na talmhaíochta agus in earnáil 
na foraoiseachta ar stoic charbóin agus ar chothromaíochtaí gás ceaptha teasa sna 
Ballstáit;

70. á mheabhrú nach mór do thionscnaimh beartais reatha de chuid an Aontais iomaíochas 
fadtéarmach gheilleagar na hEorpa agus ábhair imní na bhfiontar beag agus 
meánmhéide a chur san áireamh;

71. ag cur béim ar an ngá atá ann gach cineál nascachta (leathanbhanda, iompar, etc.) a 
fheabhsú i gceantair thuaithe ar bhealach inacmhainne, inbhuanaithe agus 
neamhdhíobhálach don chomhshaol;
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72. á thabhairt chun suntais nach mór don eolaíocht, don taighde agus don nuálaíocht a 
bheith mar bhonn faoi ghlacadh beartais chomhtháthaithe atá dírithe ar an athrú aeráide 
agus ar straitéisí  comhshaoil réigiúnacha agus nach mór dóibh tacú leo; 

73. á chur i bhfios go láidir gur cheart, dá bhrí sin, taighde agus infheistíocht i réitigh 
talmhaíochta atá éifeachtach ó thaobh na haeráide de agus a cothaíonn an 
bhithéagsúlacht a chomhtháthú i straitéisí comhshaoil réigiúnacha; 

74. á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le cistí beartais chomhtháthaithe chun tacú le 
tuilleadh tionscadal oiliúna, go háirithe maidir leis an bhfeirmeoireacht agrai-
éiceolaíoch.
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