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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 iad earnálacha na 
talmhaíochta, an bhia agus na foraoiseachta, agus na limistéir thuaithe;

2. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur gairm chun gnímh í an teachtaireacht sin chun 
athrú as cuimse a dhéanamh, ar son na hagrai-éiceolaíochta, ar tháirgeadh na 
bhfeirmeacha, i bhfianaise dhíghrádú agus ídiú na n-acmhainní nádúrtha, agus freisin sa 
chuid eile den slabhra soláthair bia;

3. á mheas gurb amhlaidh, le prionsabail an gheilleagair chiorclaigh, go n-éilítear rialú 
níos fearr ar ionchuir, forbairt ar an ngeilleagar comhoibríoch chun úsáid níos 
éifeachtúla a bhaint as trealamh agus as saoráidí, agus comhar atá bunaithe ar 
ghealltanais chomhroinnte idir geallsealbhóirí ar an láthair;

4. á iarraidh go ndéanfar plean próitéine Eorpach a chur chun feidhme, lena ndéanfar barra 
léagúmacha nach gcothaítear le leasacháin nítrigineacha a chur chun cinn; 

5. á mheas gur deis don talmhaíocht é an bithgheilleagar ciorclach chun fuinneamh in-
athnuaite a ghiniúint ó dhramhaíl in-bhithmhillte feirme agus chathrach agus ó 
leasacháin orgánacha, arb iad fotháirgí na dramhaíola in-bhithmhillte iad;

6. ag dréim leis go gcuirfidh an geilleagar ciorclach le hathlonnú na talmhaíochta agus an 
bhia trí chórais bhia réigiúnacha agus áitiúla a neartú;

7. ag tacú leis bplean atá ag an gCoimisiún tomhaltóirí a chur ar an eolas ar bhealach níos 
fearr faoi mhaímh maidir le cothú agus leis an gcomhshaol, agus á iarraidh go ndéanfar 
iarmhair i mbia a lipéadú;

8. á iarraidh go gcuirfear dlús le bearta coisctheacha sa chomhrac i gcoinne caillteanas 
agus cur amú bia;

9. á iarraidh go n-úsáidfear ábhair bhithbhunaithe agus in-bhithmhillte le haghaidh 
plaistigh talmhaíochta; 

10. ag tarraingt aird ar an bhfíoras gurb ann do sheanfhoirgnimh thalmhaíochta nach bhfuil 
in úsáid agus a mbaineann fadhbanna tromchúiseacha leo maidir le costas a ndiúscartha 
(aispeist...).


