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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:

1. á chur in iúl gur geal léi go ndéantar sa teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal 
‘straitéis Eorpach le haghaidh sonraí’ agus ina pháipéar bán maidir leis an Intleacht 
Shaorga an talmhaíocht a thabhairt chun suntais mar earnáil straitéiseach leasa phoiblí 
don ré dhigiteach agus go moltar iontu go bhforbrófaí spás comhchoiteann Eorpach le 
haghaidh sonraí talmhaíochta;

2. á mheabhrú di an acmhainneacht atá i sonraí an t-iomaíochas a mhéadú feadh an 
tslabhra agraibhia ar fad, agus fós rioscaí i dtáirgeadh talmhaíochta agus d’ioncam 
feirmeoirí a laghdú;

3. á thabhairt chun suntais ról sonraí i ndáil le feabhas a chur ar an bhfaisnéis a chuirtear ar 
fáil do thomhaltóirí, le hinrianaitheacht agus le húsáid lipéad digiteach a chumasú, 
chomh maith le rannchuidiú le feirmeoireacht níos athléimní agus níos inbhuanaithe, 
agus le héifeachtúlacht in úsáid acmhainní a mhéadú;

4. á chur i bhfáth gur gá an bhearna idir rochtain ceantar uirbeach agus tuaithe ar 
dheiseanna gnó agus ar sheirbhísí a laghdú, lena n-áirítear rochtain ar leathanbhanda 
ardluais a ráthú do gach ceantar tuaithe;

5. á mheas go bhfuil sé bunriachtanach go leanfadh an Coimisiún de bheith ag tacú le 
taighde agus forbairt (T & F) i ndáil le teicneolaíochtaí digiteacha, le bonneagar agus le 
samhlacha gnó atá dírithe ar an earnáil agraibhia agus ar cheantair thuaithe;

6. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá forbairt scileanna digiteacha chun tacú le 
feirmeoirí agus pobail thuaithe san aistriú digiteach;

7. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil gá le creat dlíthiúil stóinsithe lena ndéantar ceart 
feirmeoirí ar cheannasacht sonraí a choimirciú agus lena gcuirtear cosc ar shaobhadh 
iomaíochta agus ar mheath neamhspleáchas feirmeoirí, agus fós gan srianta a chur ar 
gheilleagar atá solúbtha ó thaobh sonraí de a fhorbairt.


