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An Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe
An Cathaoirleach

22.1.2020

An tUasal Antonio Tajani
Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim ar an gCinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an 
Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart 
Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal 
Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (COM(2019/0194); COM(2018/0841); 
COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))

A Chara,

Rinne an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe breithniú ar an ábhar ag a 
chruinniú an 22 Eanáir 2020. Ag an gcruinniú sin1, chinn sé, d’aon ghuth, a iarraidh ar an 
gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina mholadh:

Le dea-mhéin,

(sínithe) Norbert Lins

1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair don vótáil chríochnaitheach: Norbert Lins (Cathaoirleach), Mairead 
McGuinness (rapóirtéir don tuairim), Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Balázs 
Hidvéghi, Peter Jahr, Marlene Mortler, Anne Sander, Simone Schmiedbauer, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Clara 
Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo 
De Castro, Juozas Olekas, Massimiliano Smeriglio, Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, 
Martin Hlaváček, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Sheila Ritchie, Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Ivan David, 
Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Benoît Biteau, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener, 
Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Bert-Jan Ruissen, Veronika Vrecionová, Luke Ming 
Flanagan, Petros Kokkalis, Dino Giarrusso, Ivan Vilibor Sinčić
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MOLTAÍ

Ba mhaith le Coiste AGRI na pointí ríthábhachtacha seo a leanas a chur i bhfáth go láidir i 
dtaobh thionchar Brexit ar thalmhaíocht AE agus na réitigh a mholtar sa Chomhaontú um 
Tharraingt Siar agus sa Dearbhú Polaitiúil. 

1. Maidir le beartas talmhaíochta per se, dealraíonn sé nach gcruthaíonn tarraingt siar na 
Ríochta Aontaithe fadhbanna dosháraithe ós rud é gur féidir deireadh a chur le cur i 
bhfeidhm shásraí agus íocaíochtaí CBT chuig an Ríocht Aontaithe go measartha simplí. 
Ós rud é go bhfuil deireadh na hidirthréimhse dá bhforáiltear sa Chomhaontú um 
Tharraingt Siar ag teacht ag an am céanna le deireadh an CAI reatha (2014-2020) 
d’fhéadfadh sé rudaí a éascú ina leith seo;

2. Mar sin féin, ba mhaith linn a chur in iúl go gcaithfeadh forálacha agus cuntais chuí arna 
socrú i gceart ag deireadh na tréimhse seo, mar a fhoráiltear in Airteagal 132 den 
Chomhaontú, a bheith ag gabháil le haon síneadh ar an idirthréimhse, d’ainneoin go 
meastar an Ríocht Aontaithe mar thríú tír faoin CAI ón mbliain 2021;

3. Ba chúis mhór imní do Choiste AGRI le linn na gcaibidlíochtaí ar an gComhaontú an 
chosaint leanúnach sa Ríocht Aontaithe ar an iliomad Tásca Geografacha (TGanna) (níos 
mó ná 3000) a bhaineann le táirgí talmhaíochta, bia nó dí ar de thionscnamh an Aontais 
iad. I ndáil leis sin, tá an coiste sásta go gcinntíonn an téacs reatha cosaint do TGanna AE 
i dTuaisceart Éireann, agus cosaint TGanna AE a fhormheasfar faoi dheireadh na 
hidirthréimhse i gcodanna eile den Ríocht Aontaithe;

4. Ba mhaith linn béim a leagan ar a thábhachtaí atá sé an chosaint sin a chaomhnú sna 
socruithe lena rialaítear an ghaolmhaireacht sa todhchaí. Chomh maith leis sin, ní 
hamháin gur cheart do na socruithe sin gach TG AE atá ann cheana a chumhdach, ba 
cheart go n-áireofaí leo freisin, dar linn, sásraí déthaobhacha comhair i ndáil le 
haitheantas frithpháirteach ar pháirt na Ríochta Aontaithe agus AE-27 de TGanna nua 
arna bhformheas tar éis na hidirthréimhse agus, más ábhartha, i gcás ina scoirfeadh an 
Prótacal maidir le hÉirinn/Tuaisceart Éireann d’fheidhm a bheith aige de bhun Airteagal 
18 de;

5. Tuigimid go rímhaith go bhfuil impleachtaí ag saincheist na hÉireann agus Thuaisceart 
Éireann atá i bhfad níos leithne ná an earnáil talmhaíochta. Mar sin féin, i bhfianaise a 
thábhachtaí atá bacainní taraife agus neamhtharaife sa talmhaíocht, ghné chomhtháite 
agus idirspleách mhargaí talmhaíochta na hÉireann agus Thuaisceart Éireann, agus síor-
chúrsaíocht trasteorann ainmhithe beo, táirgí críochnaithe agus táirgí a dteastaíonn 
tuilleadh próiseála uathu, tá sé thar a bheith tábhachtach don earnáil sin an tsaincheist seo 
a láimhseáil go réidh. I ndáil leis sin, is díol sásaimh do Choiste AGRI go bhfuil an status 
quo á chothabháil, mar aon leis an teorainn dhofheicthe reatha agus comhar Thuaidh-
Theas ar oileán na hÉireann mar a leagadh amach i gComhaontú Aoine an Chéasta, ar 
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choinníoll go ndeonaítear an toiliú daonlathach dá dtagraítear in Airteagal 18 den 
Phrótacal ar Éirinn/Tuaisceart Éireann;

6. Ag an am céanna, ba mhaith linn an deargriachtanas cur chun feidhme cuí an Phrótacail a 
áirithiú a chur i dtreis, ní amháin chun an status quo thuas a choinneáil, ach freisin chun 
cosc a chur ar chruthú bealaí éalaithe i gcosaint taraife agus neamhtharaife AE. Beidh 
obair an Chomhchoiste chun socruithe faoin bPrótacal a thabhairt chun críche 
ríthábhachtach. Ba cheart an dá chuspóir sin a léiriú agus a fhorfheidhmiú freisin trí aon 
socruithe maidir leis an ngaolmhaireacht sa todhchaí i gcás ina scoirfeadh an Prótacal 
d’fheidhm a bheith aige de bhun Airteagal 18;

7. Baineann na príomh-shaincheisteanna talmhaíochta a thagann chun cinn de bharr Brexit 
le trádáil. Is ag táirgí talmhaíochta agus táirgí agraibhia atá an leibhéal is airde cosanta 
taraife agus neamhtharaife in AE mar atá i bhformhór na dtíortha ar fud an domhain, agus 
is dócha gurb amhlaidh a bheidh an cás sa Ríocht Aontaithe. Dá bharr sin, is í an earnáil 
sin is mó a fhulaingeoidh le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Custaim 
agus as an Margadh Aonair ag deireadh na hidirthréimhse, go háirithe ós rud é go bhfuil 
na méideanna trádála atá i gceist suntasach: ar bhonn na sreafaí trádála reatha, 
d’fhéadfadh an Ríocht Aontaithe a bheith ina phríomh-chomhpháirtí trádála agraibhia ag 
AE-27 le haghaidh onnmhairí agus allmhairí araon tar éis Brexit;

8. Ba mhian linn, mar sin, a chur in iúl má thagann an Comhaontú i bhfeidhm, go mbeidh sé 
ríthábhachtach leas a bhaint as an idirthréimhse chun caibidlíocht a dhéanamh maidir le 
socruithe cuimsitheacha a chruthóidh limistéar saorthrádála, mar atá beartaithe faoin 
Dearbhú Polaitiúil. Ina éagmais sin, bheadh “cás tubaisteach” dáiríre ag an earnáil 
talmhaíochta maidir le trádáil dhéthaobhach, leis an Ríocht Aontaithe agus le AE-27 ag 
trádáil faoi rialacha na hEagraíochta Domhanda Trádála, gan aon rochtain fhabhrach ar 
mhargaí a chéile, agus b’fhéidir freisin go dtosóidís ag scaradh óna chéile ó thaobh a 
gcreataí rialála faoi seach. Is mian linn béim láidir a leagan, ó thaobh Choiste AGRI de, 
gur cheart an uile ní a dhéanamh chun a leithéid de chás a sheachaint. Dá mba rud é nach 
bhféadfaí é sin a dhéanamh, molann Coiste AGRI don Choimisiún acmhainní 
leordhóthanacha a sholáthar chun na héifeachtaí d’fheirmeoirí agus don tionscal agraibhia 
a mhaolú i gcás droch-thoradh ag deireadh na hidirthréimhse, díreach mar a bhí beartaithe 
i gcás mainneachtain an Comhaontú um Tharraingt Siar a dhaingniú;

9. Beidh tionchar cinntitheach ag an mbeartas talmhaíochta náisiúnta nua a chuirfidh an 
Ríocht Aontaithe i bhfeidhm tar éis a tharraingt siar ó AE chomh maith leis na 
comhaontuithe trádála nua a aontóidh sí le tríú tíortha eile ar an earnáil. Mar sin féin, tá 
siad lasmuigh de raon feidhme na tuairime seo ar an gComhaontú;

10. Dá bhrí sin, tacaíonn Coiste AGRI go láidir leis an gComhaontú um Tharraingt Siar mar 
a chomhaontaigh idirbheartaithe AE agus na Ríochta Aontaithe agus a cuireadh faoi 
bhráid na Parlaiminte le toiliú a fháil, le súil go n-osclóidh a theacht i bhfeidhm agus a 
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chur chun feidhme cuí socruithe maidir leis an gcaidreamh a bheidh ann amach anseo 
lena gcaomhnófar, a oiread agus is féidir, leasanna talmhaíochta an AE.


