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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 mheabhrú go mbraitheann táirgiúlacht agus athléimneacht talmhaíochta ar an 
mbithéagsúlacht chun inbhuanaitheacht fhadtéarmach ár gcórais bhia a ráthú; á chur i 
bhfios go láidir, thairis sin, gur chruthaigh an fheirmeoireacht cuid mhór den 
bhithéagsúlacht ar fud na hEorpa agus go bhfuil a marthanas ag brath ar an 
mbainistíocht ghníomhach leanúnach de thalamh feirme;

2. á chur in iúl gur geal léi ardleibhéal uaillmhéine straitéis bhithéagsúlachta an Aontais do 
2030, ag féachaint le cailliúint na bithéagsúlachta san Aontas a stopadh agus a 
aisiompú; á mheas go spreagann an leibhéal uaillmhéine sin gníomhaíocht beartais ag 
gach leibhéal agus go gcuireann sé forbairt de thaighde agus de réitigh nuálacha chun 
cinn, chun dul i ngleic le cailliúint na bithéagsúlachta; á chur i bhfáth gur réaltacht í an 
meath ar bhithéagsúlacht na talún feirme agus gur gá gníomhaíocht mhisniúil a 
dhéanamh chun an treocht sin a aisiompú;

3. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil nasc láidir ann leis an straitéis “ón bhFeirm go dtí 
an Forc” agus go bhfuil cur chuige iomlánaíoch ag teastáil ón gcóras bia; á iarraidh ar 
an gCoimisiún meastóireacht fhianaise-bhunaithe ar chur i bhfeidhm bhearta agus 
spriocanna na straitéise a dhéanamh, go háirithe ar na hiarmhairtí aonair agus carnacha 
ar inbhuanaitheacht shóisialta agus eacnamaíoch na talmhaíochta san Aontas, ar 
shlándáil bia agus praghasanna, agus ar na rioscaí a d’fhéadfadh teacht as caillteanais 
bhithéagsúlachta a easáitiú go tíortha thar lear tríd an táirgeacht talmhaíochta áitiúil a 
ionadú le hallmhairithe;

4. á mheas gur sprioc fhíorthábhachtach don tsochaí é caomhnú na bithéagsúlachta, go n-
éilíonn sí díospóireacht leathan agus chuimsitheach agus rannpháirtíocht gach duine sa 
sochaí, go háirithe iad siúd atá buailte níos mó ag na bearta, amhail pobal na 
feirmeoireachta, agus ag an am céanna, ní mór leas a bhaint as an saineolas agus taithí 
atá acu, agus meon úinéireachta a chruthú atá ríthábhachtach do chur chun feidhme 
rathúil na straitéise;

5. á chur i bhfáth ról lárnach an chomhbheartais talmhaíochta (CAP) chun bithéagsúlacht 
na talún feirme a chosaint agus a chur chun cinn; á chur i bhfios go láidir an 
acmhainneacht atá i ngéithe ollstruchtúr glas CAP chun dreasachtaí a chur chun cinn 
agus sholáthar maidir leis an aistriú i dtreo córais thalmhaíochta níos inbhuanaithe chun 
bia a tháirgeadh agus chun talamh feirme a chothabháil a bhfuil ardluach ó thaobh an 
dúlra uirthi; á mheas nach mór do na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar gníomhaíochtaí a 
fhorbairt  agus a ghlacadh bearta go tráthúil, ar gníomhaíochtaí iad a rannchuidíonn le 
feabhas a chur ar sholáthar agus ar acmhainneacht tairbhí bithéagsúlachta i gcomhréir 
leis an leibhéal uaillmhéine is gá;

6. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé cothabháil agus athshlánú a dhéanamh ar 
ghnéithe tírdhreacha lán-éagsúlachta i dtírdhreacha talmhaíochta don  luach atá leo ó 
thaobh na bithéagsúlachta de, do phailneoirí, agus don chosc nádúrtha bhitheolaíoch ar 
lotnaidí; á iarraidh ar na Ballstáit bearta riachtanacha faoina gcuid Pleananna 



PE662.105v01-00 4/4 PA\1220672GA.docx

GA

Straitéiseacha CAP a fhorbairt chun limistéir agus gnéithe neamhtháirgiúla a chur chun 
cinn agus é mar sprioc acu limistéar a bhaint amach a mbeidh 10% de ina limistéir lán-
éagsúlachta a rachaidh chun tairbhe na bithéagsúlachta ar an leibhéal náisiúnta, rud a 
chuirfidh leis an idir-nascthacht idir gnáthóga, agus ar an gcaoi sin, acmhainneacht na 
bithéagsúlacht a uasmhéadú;

7. á chur in iúl gur geal léi go n-aithnítear an fheirmeoireacht orgánach mar ghné láidir den 
aistear atá ag an Aontas i dtreo córais bhia níos inbhuanaithe; á chur i bhfios go láidir, 
chun forbairt a dhéanamh ar tháirgeadh bia orgánach, ní mór taighde, nuálaíocht agus 
aistriú eolaíoch, forbairt an mhargaidh agus an tslabhra soláthair, agus bearta a 
spreagann an t-éileamh ar bhia orgánach, a bheith ag gabháil léi, lena n-áiritheofar 
cobhsaíocht an mhargaidh do tháirgí orgánacha agus luach saothair cóir d’fheirmeoirí 
araon;

8. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá bainistiú inbhuanaithe foraoisí do shláinte agus 
d’inmharthanacht éiceachórais na foraoise agus do chaomhnú ról ilfheidhmeach na 
bhforaoisí; á thabhairt chun suntais acmhainneacht na hagrafhoraoiseachta chun feabhas 
a chur ar sheirbhísí éiceachórais agus ar bhithéagsúlacht talún feirme agus borradh a 
chur fúthu, agus táirgiúlacht feirmeacha á feabhsú ag an am céanna;

9. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá táirgí agus uirlisí cosanta plandaí do chobhsaíocht na 
táirgiúlachta talmhaíochta agus do chobhsaíocht luach saothair na bhfeirmeoirí; á 
mheas, d’ainneoin dul chun cinn a bheith déanta, gur ghá laghdú suntasach a dhéanamh 
ar úsáid agus rioscaí lotnaidicídí ceimiceacha; á chur i bhfáth an ról lárnach atá ag 
bainistiú comhtháite lotnaidicídí chun laghdú a dhéanamh ar an spleáchas ar 
lotnaidicídí, agus ag tathant ar na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm é agus go 
ndéanfar measúnú córasach ar a chur chun feidhme; á chur i bhfáth go bhfuil bosca 
uirlisí níos mó ag teastáil ó fheirmeoirí le haghaidh réitigh agus modhanna cosanta 
barraí, mar aon le hoiliúint bhreise agus córais chomhairleacha neartaithe;

10. á chur in iúl gur oth léi go bhfuil an táirgeadh talmhaíochta á díriú níos mó ar réimse 
teoranta barraí, cineálacha barraí agus géinitíopaí; á chur i bhfios go láidir go bhfuil 
caomhnú na hathraitheachta géinití ina hiomláine fíorthábhachtach do chur chun cinn 
éagsúlacht agus shaibhreas na n-éiceachóras talmhaíochta agus do chaomhnú acmhainní 
géiniteacha áitiúla, go háirithe mar stóras réitigh a chuideoidh le haghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin timpeallachta a bheidh ann sa todhchaí.


