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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir le straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc” le haghaidh córas bia atá cothrom, 
sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol 
(2020/2260(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), agus go háirithe 
Airteagal 192(1) de,

– ag féachaint do Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe (SFInna) de chuid na Náisiún Aontaithe,

– ag féachaint do Chomhaontú Pháras a comhaontaíodh ag an 21ú Comhdháil de 
Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide 
(COP21),

– ag féachaint do Choinbhinsiún 1992 maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus 
Prótacal Cartagena 2000 ar an mBithshábháilteacht a ghabhann leis agus do Phrótacal 
Nagoya 2010 maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Roinnt Chothrom agus 
Chothromasach na dTairbhí a Eascraíonn óna nÚsáid,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 maidir le Straitéis 
“ón bhFeirm go dtí an Forc” le haghaidh córas bia atá cothrom, sláintiúil agus 
neamhdhíobhálach don chomhshaol (COM(2020)0381),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)0640),

– ag féachaint do rún uaithi an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip1,

– ag féachaint don Teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 dar teideal 
‘Straitéis Bhithéagsúlachta AE do 2030 – An dúlra a thabhairt ar ais inár saol’ 
(COM(2020)0380),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 17 Meán Fómhair 2020 dar teideal 
‘dlús a chur le huaillmhian na hEorpa i leith na haeráide do 2030: Infheistíocht a 
dhéanamh i dtodhchaí aeráidneodrach ar mhaithe lenár muintir’ (COM(2020)0562),

– ag féachaint do Threoir 98/58/CE ón gComhairle an 20 Iúil 1998 maidir le hainmhithe a 
choinnítear chun críocha feirmeoireachta a chosaint2,

– Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh 
Fómhair 2009 lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht an Chomhphobail chun úsáid 

1 Téacsanna a glacadh, P9_TA(2020)0005.
2 IO L 221, 8.8.1998, lch. 23.
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inbhuanaithe lotnaidicídí a bhaint amach3,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais 
ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia 
agus lena leagtar amach nósanna imeachta i gcúrsaí sábháilteachta bia4 (Dlí Ginearálta 
an Bhia),

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le hábhair agus nithe a bheartaítear a 
bheith i dtadhall le bia agus lena n-aisghairtear Treoir 80/590/CEE agus Treoir 
89/109/CEE5,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an 
margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón 
gComhairle6,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do 
thomhaltóirí lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1924/2006 agus (CE) Uimh. 
1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 
87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón 
gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, 
Treoracha 2002/67/CE agus 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 
608/2004 ón gCoimisiún7,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún an 1 Meitheamh 2018 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 (COM(2018)0392),

– ag féachaint do rún uaithi an 23 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis an gcomhbheartas 
talmhaíochta – tacaíocht do phleananna straitéiseacha arna dtarraingt suas ag na 
Ballstáit agus arna maoiniú ag CERT agus ag CETFT8,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/XXX lena mbunaítear an creat chun neodracht 
aeráide a bhaint amach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1999 (an “Dlí Eorpach 
maidir leis an Aeráid”),

3 IO L 309, 24.11.2009, lch. 71.
4 IO L 31, 1.2.2002, lch. 1.
5 IO L 338, 13.11.2004, lch. 4.
6 IO L 309, 24.11.2009, lch. 1.
7 IO L 304, 22.11.2011, lch. 18.
8 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0287.
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– ag féachaint do rún uaithi an 8 Meitheamh 2016 maidir le suaiteoirí inchríneacha: an 
staid mar atá tar éis bhreithiúnas Chúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh an 16 Nollaig 
20159,

– ag féachaint do rún uaithi an 6 Deireadh Fómhair 2016 maidir le cur chun feidhme an 
Rialacháin maidir le hÁbhair a Bhíonn i dTadhall le Bia (CE) Uimh. 1935/200410,

– ag féachaint do rún uaithi an 4 Aibreán 2017 maidir le hola phailme agus dífhoraoisiú 
foraoisí báistí11,

– ag féachaint do rún uaithi an 17 Aibreán 2018 maidir le straitéis Eorpach chun barra 
próitéine a chur chun cinn – táirgeadh plandaí próitéine agus plandaí léagúmacha a 
spreagadh in earnáil talmhaíochta na hEorpa12,

– ag féachaint do rún uaithi an 16 Bealtaine 2017 maidir le tionscnamh maidir le 
héifeachtúlacht acmhainní: cur amú bia a laghdú, sábháilteacht bia a fheabhsú13,

– ag féachaint do rún uaithi an 30 Bealtaine 2018 maidir le todhchaí an bhia agus na 
feirmeoireachta14,

– ag féachaint do rún uaithi an 13 Meán Fómhair 2018 maidir le cur chun feidhme 
Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 maidir le Táirgí Cosanta Plandaí15,

– ag féachaint do rún uaithi an 16 Eanáir 2019 maidir le nós imeachta údarúcháin an 
Aontais maidir le lotnaidicídí16,

– ag féachaint do rún uaithi an 12 Feabhra 2019 maidir le cur chun feidhme Threoir 
2009/128/CE maidir le húsáid inbhuanaithe lotnaidicídí17,

– ag féachaint do rún uaithi an 18 Aibreán 2019 maidir le creat cuimsitheach de chuid an 
Aontais Eorpaigh maidir le suaiteoirí inchríneacha18,

– ag féachaint do rún uaithi an 10 Iúil 2020 maidir le Straitéis Ceimiceán don 
Inbhuanaitheacht19,

– ag féachaint do rún uaithi an 16 Meán Fómhair 2020 maidir le ról AE i ndáil le foraoisí 
an domhain a chosaint agus a athbhunú20,

– ag féachaint do rún uaithi an 22 Deireadh Fómhair 2020 maille le moltaí don 

9 IO C 86, 6.3.2018, lch. 105.
10 IO C 215, 19.6.2018, lch. 57.
11 IO C 298, 23.8.2018, lch. 2.
12 IO C 390, 18.11.2019, lch. 2.
13 IO C 307, 30.8.2018, lch. 25.
14 IO C 76, 9.3.2020, lch. 62.
15 IO C 433, 23.12.2019, lch. 183.
16 IO C 411, 27.11.2020, lch. 48.
17 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0082.
18 Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0441.
19 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0201.
20 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0212.
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Choimisiún maidir le creat dlíthiúil de chuid an Aontais chun stop a chur le 
dífhoraoisiú21 domhanda atá á thiomáint ag an Aontas agus chun é a aisiompú,

– ag féachaint don Tuarascáil Measúnaithe Domhanda um Sheirbhísí Bithéagsúlachta 
agus Éiceachórais, 2019, ón Ardán Idir-Rialtasach maidir le Beartas Eolaíochta um 
Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais (IBPES), a foilsíodh an 6 Bealtaine 2019,

– ag féachaint don tuarascáil speisialta ón bPainéal Idirnáisiúnta maidir leis an Athrú 
Aeráide (IPCC) maidir leis an athrú aeráide agus talamh, a foilsíodh an 8 Lúnasa 2019,

– ag féachaint do Thuarascálacha Speisialta 15/2020 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) 
an 9 Iúil 2020 dar teideal Protection of wild pollinators in the EU – Commission 
initiatives have not borne fruit [Cosaint pailneoirí fiáine san Aontas – ní raibh toradh go 
nuige seo ar tionscnaimh an Choimisiúin], 13/2020 an 5 Meitheamh 2020 dar teideal 
Biodiversity in farmland: CAP contribution has not halted the decline [Bithéagsúlacht i 
dtalamh feirme: Níor chuir rannchuidiú CBT stop leis an meath], 05/2020 an 5 Feabhra 
2020 dar teideal Sustainable use of plant protection products: limited progress in 
measuring and reducing risks [Úsáid inbhuanaithe táirgí cosanta plandaí: dul chun cinn 
teoranta maidir le rioscaí a thomhas agus a laghdú], 02/2019 an 15 Eanáir 2019 dar 
teideal Chemical hazards in our food: EU food safety policy protects us but faces 
challenges [Guaiseacha ceimiceacha inár mbia: Cosnaítear sinn le beartas sábháilteachta 
bia an Aontais Eorpaigh ach tá dúshláin os a chomhair], 31/2018 an 14 Samhain 2018 
dar teideal Animal welfare in the EU: closing the gap between ambitious goals and 
practical implementation [Leas ainmhithe san Aontas: an bhearna idir spriocanna 
uaillmhianacha agus cur chun feidhme praiticiúil a dhúnadh], agus 34/2016 an 17 
Eanáir 2017 dar teideal Combating Food Waste: an opportunity for the EU to improve 
the resource-efficiency of the food supply chain [Diomailt bia a chomhrac: deis don 
Aontas éifeachtúlacht acmhainní shlabhra an tsoláthair bia a fheabhsú],

– ag féachaint don tuarascáil ón bPainéal Idirnáisiúnta Saineolaithe ar Chórais 
Inbhuanaithe Bhia (IPES Food), Feabhra 2019 dar teideal Towards a Common Food 
Policy for the European Union [I dTreo Comhbheartas Bia don Aontas Eorpach],

– ag féachaint don doiciméad inmheánach oibre de chuid an Choimisiúin dar teideal 
Analysis of links between the CAP Reform and Green Deal [Anailís ar na naisc idir 
Athchóiriú CBT agus an Comhaontú Glas] (SWD(2020)0093),

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle 19 Deireadh Fómhair 2020 maidir leis an 
straitéis “ón bhForc go dtí an Fheirm”,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Thrádáil 
Idirnáisiúnta, ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Thomhaltóirí agus ón 
gCoiste um Iascach,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia agus ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A9-

21 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0285.
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0000/2020),

A. de bhrí go leagtar amach sa teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le Straitéis “ón bhForc 
go dtí an Fheirm” cur chuige iomlánaíoch i leith an chórais bia Eorpaigh, ina bhfuil an 
talmhaíocht, mar sholáthróir bia, snáithín agus breosla, ina cheartlár, agus ina n-
aithnítear idirnascthacht na ngníomhaithe uile ar fud an tslabhra soláthair ina iomláine;

B. de bhrí gur cheart do chóras bia na hEorpa slándáil bia agus cothaithe a chur ar fáil ar 
bhealach lena gcuirtear le folláine shóisialta agus lena gcothabháiltear agus lena n-
athbhunaítear sláinte an éiceachórais; de bhrí go bhfuil an córas bia freagrach as raon 
tionchar ar shláinte an duine agus ar shláinte ainmhithe agus ar an gcomhshaol, ar an 
aeráid agus ar an mbithéagsúlacht faoi láthair; de bhrí gur gá claochlú a dhéanamh ar an 
gcaoi a ndéanaimid bia a tháirgeadh agus a thomhailt chun comhleanúnachas a áirithiú 
le SFInna, le Comhaontú Pháras, leis an gCoinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht 
Bhitheolaíoch agus le beartais AE, go háirithe i réimsí na hinbhuanaitheachta, an 
chomhshaoil, na haeráide, na sláinte poiblí, leas ainmhithe, bia agus inbhuanaitheacht 
eacnamaíoch na bhfeirmeoirí;

C. de bhrí go n-áirithítear i gcónaí le múnla Eorpach na hearnála talmhaíochta ilfheidhmí, 
agus é bunaithe ar fheirmeacha teaghlaigh, go leantar de tháirgeadh bia ar 
ardchaighdeán, slabhraí soláthair áitiúla, dea-chleachtais talmhaíochta, ardchaighdeáin 
chomhshaoil agus ceantair bheoga thuaithe ar fud an Aontais;

D. de bhrí go bhfuil sé tábhachtach na tomhaltóirí a chur ar an eolas agus a chumasú chun 
freagracht a ghlacadh as na hiarmhairtí a bhaineann lena rogha ábhar bia ar an gcóras 
bia ina iomláine, ó tháirgeadh go próiseáil agus dáileadh; de bhrí go n-éilíonn sé sin 
timpeallacht shláintiúil fhónta bhia lena n-áiritheofar gurb í an rogha shláintiúil 
inbhuanaithe an rogha fhurasta inacmhainne freisin, agus go gcothaítear agus go 
spreagtar patrúin tomhaltais lena dtacaítear le sláinte an duine agus go n-áirithítear úsáid 
inbhuanaithe acmhainní nádúrtha agus daonna agus leas ainmhithe ag an am céanna;

E. de bhrí go raibh ról ríthábhachtach ag an gcóras bia Eorpach le linn phaindéim COVID-
19, rud a léiríonn a bhuanseasmhacht le feirmeoirí, próiseálaithe agus miondíoltóirí a 
oibríonn le chéile faoi dhálaí deacra, lena n-áirítear dianghlasálacha, chun a áirithiú go 
leanfaidh tomhaltóirí na hEorpa de rochtain a bheith acu ar tháirgí atá sábháilte, 
inacmhainne agus ar ardcháilíocht gan bhac;

1. á chur in iúl gur geal léi an straitéis “ón bhfeirm go dtí an forc” mar chéim thábhachtach 
chun córas bia inbhuanaithe, cothrom agus athléimneach a áirithiú, ar córas é atá 
lárnach chun na spriocanna a leagtar amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip agus sna 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil 
na naisc dhoshéanta idir daoine sláintiúla, sochaithe sláintiúla agus pláinéad sláintiúil, 
ag spreagadh an Choimisiúin chun an straitéis a aistriú ina gníomhaíocht nithiúil 
reachtach agus neamhreachtach a luaithe is féidir;

An gá le beart 

2. á chur in iúl gur geal léi an fógra faoi thogra maidir le measúnú tionchair le haghaidh 
creat reachtach do chórais bhia inbhuanaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún úsáid a bhaint 
as an togra seo chun comhbheartas bia iomlánaíoch a leagan amach a mbeidh sé mar 
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aidhm aige lorg chóras bia an Aontais ar an gcomhshaol agus ar an aeráid a laghdú chun 
go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 
2050 agus go neartófar an teacht aniar atá inti chun slándáil an tsoláthair bia a áirithiú i 
bhfianaise an athraithe aeráide agus chailliúint na bithéagsúlachta, í ag treorú aistriú 
domhanda i dtreo na hinbhuanaitheachta ón bhfeirm go dtí an forc, bunaithe ar 
phrionsabal na hearnála talmhaíochta ilfheidhmí agus comhsheasmhacht idir beartais á 
háirithiú ag an am céanna tríd an reachtaíocht atá ann cheana a chur san áireamh 
d’fhonn a chur ar chumas na ngníomhaithe uile sa chóras Eorpach bia pleananna 
fadtréimhseacha atá bunaithe ar chuspóirí trédhearcacha réalaíocha a fhorbairt; ag 
moladh na bonnlínte faoi seach agus an dul chun cinn atá déanta i ngach Ballstát a chur 
san áireamh, agus malartú saineolais agus dea-chleachtas idir na Ballstáit á gcur chun 
cinn ag an am céanna; á chur i bhfáth gur gá slabhraí iomlána an bhia agus na dí a 
áireamh, lena n-áirítear próiseáil, margaíocht, dáileadh agus miondíol;

Ag tógáil an tslabhra bia a oibríonn do thomhaltóirí, do tháirgeoirí, don aeráid agus don 
chomhshaol

3. á chur in iúl gur geal léi an cinneadh athbhreithniú a dhéanamh ar an treoir maidir le 
húsáid inbhuanaithe lotnaidicídí agus na spriocanna chun lotnaidicídí, leasacháin agus 
antaibheathaigh a laghdú; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé na spriocanna sin a 
shaothrú trí chur chuige iomlánaíoch agus ciorclach, amhail cleachtais agrai-
éiceolaíocha; á áitiú gur cheart do gach Ballstát spriocanna láidre maidir le laghdú 
cainníochtúil a bhunú, mar aon le bearta tacaíochta dea-shainithe lena n-áiritheofar 
cuntasacht ar gach leibhéal chun cuidiú leis na spriocanna sin a bhaint amach; á 
athdhearbhú go n-iarrann sí go dtiontófar na spriocanna agus na cuspóirí thuasluaite go 
reachtaíocht agus á iarraidh ar an gCoimisiún conas a dhéileálfaidh sé le rannchuidiú na 
mBallstát aonair le spriocanna uile-Aontais a shoiléiriú agus na bonnlínte do na 
spriocanna sin a shoiléiriú;

4. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé aitheantas a thabhairt don tionchar suntasach atá ag 
an talmhaíocht agus go háirithe táirgeadh ainmhithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa 
(GCT) agus ar úsáid talún; á chur i bhfáth gur gá linnte nádúrtha carbóin a fheabhsú 
agus astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin, meatáin agus ocsaíde nítriúla ón talmhaíocht a 
laghdú, go háirithe in earnálacha na beatha agus an bheostoic; á iarraidh go ndéanfaí 
bearta agus spriocanna rialála chun a áirithiú go laghdófar na hastaíochtaí GCT ar fad 
de réir a chéile sna hearnálacha sin;

5. á chur i bhfios gur gné den chóras bia Eorpach agus gné shainiúil de chuid go leor pobal 
tuaithe traidisiúnta í an fheirmeoireacht ainmhithe fhéarthalamh-bhunaithe nó orgánach 
atá fairsing agus buan, agus go bhfuil iliomad éifeachtaí dearfacha aige sin ar an 
gcomhshaol agus i gcoinne an athraithe aeráide, agus go gcuireann sé le geilleagar 
ciorclach;

6. á chur in iúl gur geal léi an coincheap luach saothair a bheith le fáil as carbón a 
cheapadh in ithreacha; á chur i bhfáth, áfach, nár cheart do thalmhaíocht agus 
feirmeoireacht atá dian agus tionsclaíoch agus a bhfuil tionchar diúltach acu ar an 
mbithéagsúlacht maoiniú aeráide a fháil ná go ndéanfaí iad a dhreasú; á iarraidh go 
mbeadh na tograí i gcomhréir leis na cuspóirí comhshaoil agus le prionsabal na 
neamhdhíobhála atá luaite leis an gComhaontú Glas; 
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7. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá slándáil agus éagsúlacht síolta, go háirithe 
maidir le próitéiní plandaí arna saothrú san Aontas a chur chun cinn chun bia agus 
ábhair bheatha a thagann ón gceantar áitiúil agus a bhfuil ardluach cothaitheach acu a 
sheachadadh, agus ag an am céanna rochtain a thabhairt d’fheirmeoirí ar shíolta 
ardchaighdeáin do chineálacha plandaí atá oiriúnaithe do bhrú an athraithe aeráide, lena 
n-áirítear cineálacha traidisiúnta agus cineálacha atá oiriúnaithe go háitiúil, agus 
rochtain ar phórú nuálach plandaí a áirithiú ag an am céanna d’fhonn plandaí a chosaint 
ar lotnaidí agus galair dhíobhálacha; ag múscailt feasachta maidir leis na héifeachtaí 
diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag comhchruinniú agus monaplacht in earnáil na síolta;

8. á iarraidh go n-áiritheofaí leis na Pleananna Straitéiseacha Náisiúnta faoi CBT go 
dtabharfaí tacaíocht agus dreasachtaí airgeadais leordhóthanacha chun samhlacha nua 
éiceolaíocha ‘glasa’ gnó don talmhaíocht agus do tháirgeadh bia ar mhionscála a chur 
chun cinn, go háirithe trí shlabhraí soláthair gairide agus táirgeadh bia ar ardchaighdeán 
a chothú;

9. á mheabhrú go soláthraíonn an córas bia Eorpach soláthar leordhóthanach ilchineálach 
de bhia sábháilte, cothaitheach, inacmhainne agus inbhuanaithe do dhaoine i gcónaí 
agus á chur i bhfios go láidir go dtiocfaidh méadú ar inbhuanaitheacht eacnamaíoch, 
chomhshaoil agus shóisialta na dtáirgeoirí bia ar deireadh, rud a chuirfidh lena n-
athléimneacht; ag spreagadh an Choimisiúin chun machnamh a dhéanamh ar shlabhra 
an tsoláthair bia agus ar a chuid oibrithe mar shócmhainn straitéiseach do shábháilteacht 
agus d’fholláine mhuintir uile na hEorpa;

10. á chur i bhfios go láidir gur cheart, le creataí dlí láidre iontaofa d’earnáil an iascaigh 
agus an dobharshaothraithe, an bunús a thabhairt le bearta cosanta níos fearr agus 
méaduithe ina dhiaidh sin ar phobail iasc agus tuilleadh soiléireachta maidir le húsáid 
spáis agus ceadúnas sa dobharshaothrú, agus breis intuarthachta ann dá chionn sin le 
haghaidh infheistíochtaí; á chur i bhfáth go bhfuil sásraí maithe inrianaitheachta agus 
ardchaighdeáin inbhuanaitheachta do na táirgí uile a dhíoltar ar mhargaí an Aontais 
ríthábhachtach chun trédhearcacht a áirithiú do thomhaltóirí, don earnáil agus do na 
riaracháin éagsúla, agus chun spriocanna an Chomhaontaithe Ghlais agus na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe a bhaint amach;

11. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di teacht chun cinn galar zónóiseach a aistrítear ó 
ainmhithe go daoine (antrapazónóisí), amhail fiabhras Q, an fliú éanúil agus an 
tréithchineál nua de fhliú A (H1N1), atá níos measa mar gheall ar athrú aeráide 
antrapaigineach, scrios na bithéagsúlachta, díghrádú comhshaoil agus ár gcórais táirgthe 
bia reatha;

12. á iarraidh go dtacófar le táirgeoirí príomha chun aistriú chuig inbhuanaitheacht níos 
fearr a bhaint amach trí chomhar agus gníomhaíochtaí comhchoiteanna a spreagadh 
agus trí rialacha iomaíochta agus trí fheabhas a chur ar na deiseanna comhair laistigh de 
chomheagraíochtaí an mhargaidh i dtaca le táirgí talmhaíochta, iascaigh agus 
dobharshaothraithe, agus ar an gcaoi sin go neartófaí an riocht ina bhfuil feirmeoirí agus 
iascairí sa slabhra soláthair chun go mbeidh siad in ann cion cothrom de bhreisluach an 
táirgthe inbhuanaithe a ghabháil chucu;

13. ag tathant ar an gCoimisiún obair iardain a dhéanamh ar Threoir (AE) 2019/633 maidir 
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le cleachtais éagóracha trádála22 agus cód iompair an Aontais maidir le cleachtais 
fhreagracha ghnó agus mhargaíochta trí chreat faireacháin a chur ar fáil i gcomhair 
earnálacha an bhia agus an mhiondíola agus foráil a dhéanamh maidir le gníomhaíocht 
dhlíthiúil mura leor an dul chun cinn a dhéantar maidir le hinbhuanaitheacht 
eacnamaíoch, chomhshaoil agus shóisialta a chomhtháthú i straitéisí corparáideacha, 
agus dá chionn sin iarrachtaí táirgeoirí talmhaíochta inbhuanaithe a chur chun cinn agus 
a chúiteamh, agus infhaighteacht agus inacmhainneacht roghanna sláintiúla 
inbhuanaithe bia a mhéadú agus lorg foriomlán an chórais bia ar an gcomhshaol a 
laghdú ag an am céanna; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé stop a chur le comhdhlúthú 
agus comhchruinniú san earnáil miondíola grósaeireachta, agus aghaidh a thabhairt ar 
an gcomhdhlúthú agus an comhchruinniú sin, d’fhonn praghsanna córa a áirithiú 
d’fheirmeoirí;

14. ag tathant go ndéanfaí athbhreithniú ar chlár cur chun cinn an Aontais maidir le táirgí 
talmhaíochta agus bia, lena n-áirítear scéim scoile an Aontais Eorpaigh, d’fhonn feabhas 
a chur ar an méid a chuireann sé le táirgeadh agus tomhaltas inbhuanaithe, go háirithe 
trí dhíriú ar theachtaireachtaí oideachais maidir lena thábhachtaí atá cothú sláintiúil agus 
breis tomhaltais torthaí agus glasraí a chur chun cinn d’fhonn rátaí otrachta a laghdú;

15. á mheabhrú gur gá Córais um Eolas agus Nuálaíocht Talmhaíochta (AKIS) éifeachtacha 
a chur chun cinn, lena gcuirfear ar chumas gníomhaithe uile an bhiashlabhra a bheith 
inbhuanaithe trí dhlús a chur leis an nuálaíocht agus tríd an aistriú eolais a bhrostú; á 
mheabhrú, ina theannta sin, gur gá líonra sonraí inbhuanaitheachta feirme chun 
tagarmharcanna a shocrú le haghaidh feidhmíocht feirme agus chun ráta úsáide 
cleachtas feirmeoireachta inbhuanaithe a dhoiciméadú, agus gurbh fhéidir freisin bealaí 
cur chuige táirgthe nua a chur i bhfeidhm go beacht agus go saincheaptha ar leibhéal na 
feirme trí rochtain a thabhairt d’fheirmeoirí ar naisc leathanbhanda ghasta;

16. á iarraidh go mbeadh bearta ann chun laghdú a chur ar an ualach a chuirtear ar shláinte 
an phobail de bharr bianna ardphróiseáilte ina bhfuil cion ard salainn, siúcra agus saille; 
á chur in iúl gur oth léi go bhfuil moill mhór ar phróifílí cothaitheach a thabhairt isteach 
agus á chur i bhfáth nach mór tacar téagartha próifílí cothaitheach a fhorbairt chun srian 
nó toirmeasc a chur ar úsáid bréagmhaíomhanna i dtaobh cothú ó bhianna ina bhfuil 
leibhéal ard saillte, siúcraí agus/nó salainn; á iarraidh go mbeadh córas éigeantach ar 
fud an Aontais maidir le lipéadú cothúcháin ar aghaidh an phacáiste agus é bunaithe ar 
eolaíocht neamhspleách;

17. á chur in iúl gur geal léi tiomantas an Choimisiúin athbhreithniú a dhéanamh ar 
reachtaíocht an Aontais maidir le hábhair a bhíonn i dtadhall le bia (ÁTB); á 
athdhearbhú go n-iarrann sí an reachtaíocht maidir le ÁTB a athbhreithniú i gcomhréir 
leis an rialachán maidir le ceimiceáin a chlárú, a mheas, a údarú agus a shrianadh 
(REACH), chomh maith le rialacháin maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú, agus 
forálacha sonracha a chur isteach, gan a thuilleadh moille, chun iad a chur in ionad 
suaiteoirí inchríneacha;

18. á chur in iúl gur geal léi go n-aithnítear, leis an straitéis, ról agus tionchar na 
timpeallachta bia maidir le patrúin tomhaltais a mhúnlú agus gur gá é a bheith níos fusa 
ag tomhaltóirí aistí bia sláintiúla inbhuanaithe a roghnú; á athdhearbhú a thábhachtaí atá 

22 IO L 111, 25.4.2019, lch. 59.
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sé aistí bia inbhuanaithe a chur chun cinn trí fheasacht na dtomhaltóirí a ardú maidir leis 
an tionchar a bhíonn ag patrúin tomhaltais agus trí fhaisnéis a sholáthar maidir le haistí 
bia atá níos fearr do shláinte an duine agus ar lú a lorg ar an gcomhshaol; ag cur i bhfios 
go láidir nach mór do phraghsanna bia an comhartha ceart a thabhairt do thomhaltóirí; á 
chur in iúl gur geal léi, dá bhrí sin, cuspóir na straitéise gur cheart don rogha fholláin 
inbhuanaithe a bheith ar an rogha is inacmhainne;

19. á athdhearbhú gurb é a tuairim gurb é an toradh a bhíonn ar bhearta beartais nach 
mbraitheann ach ar rogha an tomhaltóra amháin go n-aistrítear an fhreagracht táirgí 
inbhuanaithe a cheannach go míchuí chuig tomhaltóirí; ag tabhairt dá haire nach bhfuil 
deimhniú agus lipéadú tríú páirtí astu féin amháin éifeachtach chun táirgeadh agus 
tomhaltas inbhuanaithe a áirithiú;

20. á thabhairt chun suntais nach bhfuil aistí bia mhuintir na hEorpa ag teacht leis na moltaí 
maidir le hithe folláin, agus go bhfuil gá le hathrú uile-dhaonra i bpatrúin tomhaltais i 
dtreo bianna atá níos sláintiúla agus bunaithe ar phlandaí, agus laghdú ar fheoil dhearg, 
feoil phróiseáilte, siúcraí, salann agus saillte, rud a rachaidh chun tairbhe don 
chomhshaol freisin; ag cur béim ar an bhfíoras go dtabharfaí soiléireacht do 
thomhaltóirí le treoirlínte uile-Aontais maidir le haistí bia inbhuanaithe agus sláintiúla i 
dtaobh a bhfuil i gceist le haiste bhia fholláin inbhuanaithe agus go mbeidís ina mbonn 
faisnéise ag na Ballstáit féin agus iad ag féachaint le gnéithe inbhuanaitheachta a 
chomhtháthú sa chomhairle náisiúnta maidir le cothú; á iarraidh ar an gCoimisiún 
treoirlínte agus gníomhaíochtaí sonracha den sórt sin a fhorbairt chun aistí bia folláine 
atá bunaithe ar phlandaí a chur chun cinn go héifeachtach;

21. a mheas go gcabhróidh forbairt bhreise ar tháirgeadh próitéine plandaí agus ar fhoinsí 
malartacha próitéine ainmhithe san Aontas chun aghaidh a thabhairt go héifeachtach ar 
roinnt mhaith de na dúshláin chomhshaoil agus aeráide atá roimh earnáil talmhaíochta 
an Aontais, agus ina theannta sin cabhróidh sé le cosc a chur ar dhífhoraoisiú i dtíortha 
lasmuigh den Aontas;

22. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar an reachtaíocht maidir le soláthar poiblí, lena n-
áirítear íoschritéir éigeantacha i scoileanna agus in institiúidí poiblí eile chun táirgeadh 
bia orgánaigh agus áitiúil a spreagadh agus chun aistí bia níos folláine a chur chun cinn 
trí thimpeallacht bhia a chruthú lena gcuirtear ar chumas na dtomhaltóirí an rogha 
fholláin a dhéanamh;

23. á athdhearbhú go n-iarrann sí na bearta is gá a dhéanamh chun sprioc an Aontais 
dramhaíl bhia a laghdú 30% faoi 2025 agus 50% faoi 2030 i gcomparáid le bonnlíne 
2014 a bhaint amach; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le spriocanna ceangailteacha 
chun é sin a bhaint amach;

24. á chur in iúl gur geal léi an t-athbhreithniú atá beartaithe ar rialacha an Aontais maidir le 
marcáil dátaí; á chur i bhfáth gur cheart d’aon athrú ar na rialacha maidir le marcáil 
dátaí a bheith bunaithe ar an eolaíocht agus gur cheart dó feabhas a chur ar an úsáid a 
bhaineann gníomhaithe sa bhiashlabhra as marcáil dátaí agus ar an tuiscint atá ag 
tomhaltóirí uirthi, go háirithe maidir le lipéadú ‘b’fhearr roimh’, agus ag an am céanna 
gan an bonn a bhaint de shábháilteacht bia nó de cháilíocht bhia;

An t-aistriú a chumasú
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25. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá cistiú an Aontais don taighde agus don 
nuálaíocht mar phríomhspreagthóir chun dlús a chur leis an aistriú chuig córas bia 
Eorpach atá níos inbhuanaithe, níos sláintiúla agus níos cuimsithí agus ag an am céanna 
infheistíochtaí a éascú a bhfuil gá leo chun cleachtais agrai-éiceolaíocha a spreagadh sa 
nuálaíocht shóisialta agus theicneolaíoch araon, agus ról ríthábhachtach na seirbhísí 
comhairleacha feirme chun aistriú eolais chuig an bpobal feirmeoireachta a áirithiú, 
agus leas á bhaint as na córais speisialaithe oiliúna atá ann cheana d’fheirmeoirí sna 
Ballstáit;

An t-aistriú domhanda a chur chun cinn

26. á mheabhrú go bhfuil freagracht dhomhanda ar na córais Eorpacha bia agus go bhfuil 
ról lárnach atá acu maidir le caighdeáin dhomhanda a leagan síos don tsábháilteacht bia, 
do chosaint an chomhshaoil agus do leas ainmhithe; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar 
na Ballstáit a áirithiú go gcomhlíontar le gach táirge bia agus beatha a allmhairítear 
chuig an Aontas rialacháin agus caighdeáin ábhartha an Aontais agus cúnamh forbartha 
a thabhairt chun tacú le táirgeoirí príomhúla ó thíortha i mbéal forbartha na caighdeáin 
sin a chomhlíonadh; á chur in iúl gur geal léi go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún na 
tionchair ar an gcomhshaol a bhíonn ag lamháltais allmhairiúcháin arna n-iarraidh a 
chur san áireamh;

°

° °

27. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún, agus chuig rialtais agus Parlaimintí na mBallstát.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

An 20 Bealtaine 2020, d’fhoilsigh an Coimisiún an Straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc” 
maidir le córas bia atá cóir, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol, mar aon le 
Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais do 2030 mar chuid dá Chomhaontú Glas. Áiríodh leis 
sin roinnt meastóireachtaí agus tuarascálacha a rabhthas ag súil leo le fada i dtaobh 
reachtaíocht maidir le lotnaidicídí agus cothú agus treochlár le haghaidh seiceáil oiriúnachta 
agus athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht atá ann cheana maidir le leas ainmhithe, 
lena n-áirítear maidir le hiompar ainmhithe agus marú ainmhithe, chun leibhéal níos airde 
leasa ainmhithe a áirithiú. Chinn Coiste ENVI agus Coiste AGRI tuarascáil féintionscnaimh a 
tharraingt suas go comhpháirteach maidir leis an straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc”. 

Is geal le Rapóirtéir ENVI an Straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc” mar chéadchéim a bhfuil 
géarghá léi chun bia folláin a áirithiú do chách agus chun a áirithiú go ndéanfar leis an 
mbealach a ndéantar bia a tháirgeadh agus a thomhailt san Aontas le teorainneacha an 
Domhain a chothaíonn sinn a urramú, agus cuireann an Rapóirtéir i bhfáth go bhfuil a lán 
oibre le déanamh chun an méid sin a bhaint amach. Tá tosaíocht ag an airgead ar an saol agus 
ar bhunluachanna; thar aon áit eile, is léir é sin in earnáil na talmhaíochta agus an bhia, áit a 
bhfuil an bheatha ar an Domhan faoi bhagairt ag barainneachtaí scála agus an baol ann dá 
bharr sin go mbeidh an bheatha sin dofhulaingthe nó dodhéanta fiú amach anseo.

Le deicheanna de bhlianta anuas, foilsíodh a lán tuarascálacha maidir le tionchair dhíobhálacha 
ár gcórais bia ar an gcomhshaol agus ar an tsláinte phoiblí, agus cuireadh a lán réitigh 
phraiticiúla agus réitigh bheartais curtha chun cinn1. Is geal le Rapóirtéir ENVI na hanailísí 
agus na moltaí beartais sin a bhfuil géarghá leo agus tá inspioráid ar leith aige ó thuarascáil 
IPES-Bia Towards a Common Food Policy for the EU2 [I dTreo Comhbheartas Bia don Aontas 
Eorpach]. 

Tá táirgeadh beostoic tionsclaíoch agus monashaothrú atá dian ar cheimiceáin ag tiomáint 
astaíochtaí arda gás ceaptha teasa, díghrádú ithreach, truailliú aeir, éilliú uisce, cailleadh 
bithéagsúlachta agus cuirtear leas ainmhithe i mbaol dá mbarr, rud a bhaineann an bonn de na 
héiceachórais ríthábhachtacha ar a bhfuil an bheatha ar fad ar domhan ag brath. Ar fud an 
domhain, córais bhia agus feirmeoireachta is cúis le suas le 30% de na hastaíochtaí gáis 
cheaptha teasa (GCT). Is í an talmhaíocht is cúis le thart ar 90% d’astaíochtaí amóinia an 
Aontais, a mbíonn tionchar diúltach suntasach aige ar an gcomhshaol nádúrtha agus a 
chuireann go mór leis an truailliú aeir a mharaíonn 400,000 Eorpach gach bliain. Tá úsáid 
lotnaidicídí agus leasachán fós ag bagairt go mór ar an mbithéagsúlacht (pailneoirí 
ríthábhachtacha san áireamh) agus ar shláinte an duine agus ní mór an úsáid sin a laghdú go 
mór. 

1 Áirítear orthu sin: Tuarascáil ó Choimisiún EAT Lancet, 2019, dar teideal Food in The Anthropocene: the EAT-
Lancet Commission on Healthy Diets From Sustainable Food Systems; Tuarascáil Speisialta ó IPCC ar an athrú 
aeráide, ar fhairsingiú fásaigh, díghrádú talún, bainistiú inbhuanaithe talún, slándáil bia, agus sruthanna gáis 
ceaptha teasa in éiceachórais talún, 2019; Tuarascáil EEA, 2017, dar teideal Food in a green light – A systems 
approach to sustainable food, Tuarascálacha speisialta ó ECA maidir le beartais Chomhbheartas Talmhaíochta 
an Aontais agus beartais Bhithéagsúlachta; Tuarascáil ó Chomhairle Eolaíochta na hÍsiltíre um Beartas Rialtais, 
2014, dar teideal Towards a Food Policy, agus a lán eile
2 An Painéal Idirnáisiúnta Saineolaithe maidir le Córais Bia Inbhuanaithe (IPES-Food) (2019) Towards a 
Common Food Policy for the EU, http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf

http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CFP_FullReport.pdf
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Tá lorg a chórais bia ar an gcomhshaol á sheachfhoinsiú ag an Aontas níos mó ná riamh. Tá 
os cionn 30% den talamh atá de dhíth chun freastal ar éileamh bia an Aontais lasmuigh den 
Eoraip. Allmhairíonn an tAontas na milliúin tonnaí de bheatha ainmhithe atá bunaithe ar 
shoighe gach bliain, lena n-áirítear ó thíortha i Meiriceá Theas a líomhnaítear gur tharla 
dífhoraoisiú (atá freagrach as 20% de na hastaíochtaí CO2 ar fud an domhain), 
díshealbhuithe, nimhiú lotnaidicídí agus sáruithe ar chearta an duine iontu i gcriosanna 
dianchuraíochta onnmhairithe. Meastar gurb ionann allmhairí an Aontais agus an ceathrú 
cuid, nach mór, den trádáil dhomhanda ola soighe, mairteola, leathair agus pailme mar 
thoradh ar dhífhoraoisiú neamhdhleathach sna Trópaicí.

Tá níos lú ná leath de thomhailt iasc agus bia mara an Aontais á shásamh le táirgeadh san 
Aontas féin, rud a chiallaíonn go bhfuil tionchar ollmhór ag an Eoraip ar acmhainní muirí 
domhanda freisin. Is measa fós an cás toisc go gcailltear nó go gcuirtear amú thart ar 20% den 
bhia a tháirgtear san Aontas, rud a chosnaíonn €143 billiún in aghaidh na bliana ó thaobh 
acmhainní arna gcur amú agus tionchar ar an gcomhshaol.

Tá córais bhia ina gcúis freisin le tionchair ar an tsláinte mar gheall ar athruithe ar aistí bia. Is 
mórfhachtóir riosca iad aistí bia neamhshláintiúla lena ngabhann leibhéal ard salainn, siúcra, 
saille agus próitéine ainmhithe ó thaobh galair agus mortlaíocht san Eoraip. Tá siad sin 
freagrach as beagnach leath d’ualach an ghalair chardashoithíoch, arb é an tsiocair bháis is 
fairsinge san Aontas Eorpach é. Is iad na galair ainsealacha, a bhaineann leis an aiste bhia go 
minic, is cúis le suas le 80% de na costais cúraim sláinte san Aontas. Tá breis agus leath an 
daonra san Eoraip róthrom, tá breis agus 20% murtallach agus tá an líon sin ag ardú. Gintear 
seachtrachtaí móra sláinte freisin de bharr frithsheasmhacht in aghaidh ábhair 
fhrithmhiocróbacha agus nochtadh do shuaiteoirí inchríneacha (EDCanna) trí bhianna agus 
pacáistiú bia, agus de bharr éilliú talmhaíochta foinsí uisce.

Tá ag teip ar na freagairtí reatha – ó bheartais phoiblí agus ón earnáil phríobháideach – 
aghaidh a thabhairt go leordhóthanach ar na dúshláin thromchúiseacha idirnasctha sin inár 
gcórais bhia. Níor éirigh leis na réitigh a bhí i réim an iliomad gnéithe den inbhuanaitheacht 
(eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil) a réiteach, agus is minic a rinne siad iad a 
chomhbhabhtáil ar a chéile. Bhí siad ag brath ar shamhlacha talmhaíochta agus táirgthe bia atá 
thar bheith speisialaithe, tionsclaithe, caipitlithe, caighdeánaithe agus dírithe ar onnmhairí – 
múnla lena ngintear tionchair dhiúltacha agus seachtrachtaí go córasach – agus threisigh siad 
na samhlacha sin. Tá muinín curtha in athrú faoi stiúir na teicneolaíochta, faoi stiúir an 
mhargaidh agus faoi stiúir an tionscail ar athrú é atá bunaithe ar chumas na gcuideachtaí móra 
a bhfuil slabhraí soláthair fairsinge acu dul i bhfeidhm ar líon mór daoine. Mar sin féin, na 
dreasachtaí atá ann faoi láthair chun acmhainní a chaomhnú, an bhithéagsúlacht a chur chun 
cinn, carbón a cheapadh agus sláinte an phobail a chosaint, is léir nach leor iad chun conairí 
nuálaíochta a atreorú. Is léir go bhfuil an spleáchas ar fhéinrialúchán ina lán codanna den 
bhiashlabhra neamhéifeachtach.

Creideann Rapóirtéir ENVI gur mithid cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh chun dul i ngleic ar 
bhealach comhtháite leis na fadhbanna atá inár gcóras bia reatha. Is gá athrú ó bhonn a 
dhéanamh ar an treo chun córais bhia a chur ar chúrsa níos inbhuanaithe. Ní mór na beartais 
éagsúla lena ndéantar difear do chórais bhia, lena n-áirítear talmhaíocht agus trádáil, a 
athchóiriú go práinneach chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide, stop a chur le cailliúint 
na bithéagsúlachta, an otracht a shrianadh agus an fheirmeoireacht a dhéanamh inmharthana 
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don chéad ghlúin eile. Mar gheall ar chineál an dúshláin, tá freagairtí cuimsitheacha atá 
bunaithe ar an mbeartas poiblí ag teastáil.

Má bhogtar i dtreo beartais chomhtháite bhia, is féidir an t-easnamh daonlathach sna córais 
bhia a leigheas agus an chumhacht a athchothromú. Ach an fócas a aistriú ón talmhaíocht go 
dtí an bia, is féidir le raon níos leithne geallsealbhóirí a bheith rannpháirteach go fóinteach i 
gceapadh agus i measúnú beartas. Ba cheart timpeallachtaí sláintiúla bia, ón bhfeirm go dtí an 
forc, a bheith ina bpríomhchuspóir gníomhaíochta ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta araon, chun breathnú le chéile ar tháirgeadh, ar dháileadh, ar mhiondíol agus ar 
thomhaltas agus chun pacáistí cuimsitheacha idirghabhála a thógáil. Beidh ról ríthábhachtach 
ag tomhaltóirí san aistriú sin a bhfuil géarghá leis agus ba cheart iad a chumasú chun 
roghanna sláintiúla inbhuanaithe a dhéanamh, i measc nithe eile trí fhaisnéis do thomhaltóirí 
atá cuimsitheach, neamhspleách agus eolaíochtbhunaithe a chur ar fáil.

Is bunriachtanas é an bia dár saol agus tá sé ar cheann de chearta an duine. Dá bhrí sin, ní mór 
dúinn aird iomlán a thabhairt ar tháirgeadh ár gcuid bia. Is féidir talmhaíocht shláintiúil 
inbhuanaithe a bheith ann má bhíonn meas againn ar an dúlra, má dhéanaimid timthriallta 
cothaitheach a athbhunú, ionchur ceimiceán a laghdú agus praghas cothrom a íoc le feirmeoirí 
as a gcuid táirgí. Ní mór do shaoránaigh tuiscint iomlán a bheith acu freisin ar an áit as a 
dtagann an bia, ar an gcaoi a dtáirgtear é agus cibé acu a chlúdaíonn nó nach gclúdaíonn an 
praghas a íocann siad ar an mbia na costais táirgthe agus chomhshaoil ar fad. Ní mór dúinn a 
chinntiú go mbeidh teacht ar thalamh, ar uisce glan agus ar ithreacha sláintiúla agus go 
mbogfaimid ar aghaidh chuig cineál athghiniúnach talmhaíochta, atá athléimneach ó thaobh 
na haeráide de, agrai-éiceolaíoch, agus ceart agus cóir go sóisialta. Ba cheart dúinn an trádáil 
a chur i bhfóint don fhorbairt inbhuanaithe, rud a éilíonn athmhachnamh ar an gcaoi a n-
allmhairímid agus a n-onnmhairímid earraí bia ar fud an domhain faoi láthair. Ní mór dúinn 
freisin machnamh criticiúil a dhéanamh ar na leasanna móra corparáideacha atá ina mbagairt 
ar an tslándáil chothaitheach. Tá sé ríthábhachtach slabhraí soláthair níos cothroime, níos 
giorra agus níos glaine a thógáil agus aistí bia leordhóthanacha, sláintiúla agus inbhuanaithe a 
chur chun cinn do chách, lena n-áirítear na dreasachtaí cearta a bheith ina gcuid dhílis de 
phraghsanna bia.

De réir rapóirtéir ENVI, ba cheart do phrionsabal an réamhchúraim agus prionsabal an 
neamhdhíobhála, fadhbanna a réiteach ag an bhfoinse, freagracht an táirgeora a leathnú agus 
cuntasaíocht an fhíorchostais a bheith ina bprionsabail treorach san aistriú i dtreo córas bia atá 
sláintiúil agus inbhuanaithe. Ní mór gur de réir an chreata reachtaigh a d’fhógair an 
Coimisiún a leagfaí amach an clár oibre le haghaidh athrú ó bhonn ar an gcóras bia ina 
iomláine. Ba cheart do gach reachtaíocht earnála agus gach beartas earnála rannchuidiú leis an 
sprioc sin a bhaint amach, agus iad a bheith ceaptha chun dreasachtaí cearta a thabhairt do na 
gníomhaithe uile sa bhiashlabhra na roghanna inbhuanaithe a dhéanamh, ar roghanna iad a 
bhfuil gá leo chun a áirithiú go mbeidh an chaoi a dtáirgimid agus a dtomhlaímid ag teacht 
leis na teorainneacha pláinéadacha, leis na treoirlínte sláinte agus leis na cóid mhorálta ar 
mian linn maireachtáil dá réir. Is iad ár sceana agus ár bhfoirc na hairm is tábhachtaí dá bhfuil 
againn sa chomhrac in aghaidh an athraithe aeráide, na bochtaineachta, an ocrais, galar, 
fulaingt ainmhithe agus chailliúint na bithéagsúlachta. Is mithid dúinn úsáid éifeachtach a 
bhaint astu.

Ó thaobh Rapóirtéir AGRI, le foilsiú na teachtaireachta ón gCoimisiún dar teideal The Farm 
to Fork strategy [An straitéis “ón bhFeirm go dtí an Forc”] bunaítear an nasc idir an 
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Comhaontú Glas don Eoraip agus an Córas Bia Eorpach.

Tugann sé sin le chéile ar lámh amháin earnáil talmhaíochta agus bia na hEorpa agus a creat 
fairsing dlí, an buiséad suntasach a ghabhann léi agus, thar aon ní eile, an méid a chuirtear le 
folláine shaoránaigh na hEorpa ó lá go lá; agus os a choinne sin, tá an t-athrú aeráide, an 
dúshlán is práinní atá os comhair an duine i ngach tír agus i ngach gníomhaíocht dhaonna. 

Ó thaobh beartais de, iarrtar leas a bhaint as an mbeartas is comhtháite (an Comhbheartas 
Talmhaíochta) agus as an reachtaíocht is cuimsithí (Dlí Ginearálta an Bhia) dá bhfuil ag an 
Aontas chun rannchuidiú leis an tionscadal is uaillmhianaí de shainordú reatha an 
Choimisiúin Eorpaigh agus Pharlaimint na hEorpa agus leis an gcuspóir is práinní dá bhfuil 
ag an Aontas: aeráidneodracht a bhaint amach san Eoraip faoi 2050.

Tá tábhacht thar na bearta ag baint leis an gCóras Eorpach Bia do gheilleagar na hEorpa: 
Táirgeann níos mó ná 47 mhilliún duine i mbreis agus 15 mhilliún gabháltas láimhdeachas 
beagnach €900 billiún in aghaidh na bliana. Is ionann gach gníomhaí táirgthe bia (táirgeoirí 
talmhaíochta agus an tionscal próiseála bia) le chéile agus 7.5% den fhostaíocht agus 3.7% de 
bhreisluach iomlán an Aontais. Go mionsonrach, is ionann sin agus thart ar 12 mhilliún feirm 
a tháirgeann táirgí talmhaíochta lena bpróiseáil ag thart ar 300.000 fiontar sa tionscal bia agus 
dí. Díolann na próiseálaithe bia sin a gcuid táirgí tríd an 2.8 milliún Fiontar Beag agus 
Meánmhéide (FBM) go príomha laistigh den tionscal dáilte bia agus seirbhísí bia, a 
sholáthraíonn bia do na 500 milliún tomhaltóir atá san Aontas. 

Mar sin féin, ceiltear leis na meánfhigiúirí seo go léir éagsúlacht mhór sa struchtúr táirgthe 
agus i bpatrúin tomhaltais araon: cé go bhfuil 16ha de thalamh talmhaíochta ar an meán i 
bhfeirm san Aontas, is níos lú ná 5 ha atá ag 66% díobh agus níl níos mó ná 50ha de thalamh 
talmhaíochta ach ag 7% díobh. Is ionann an caiteachas teaghlaigh ar bhia agus ar dheochanna 
ar an meán san Aontas Eorpach agus 14%; 30% den ioncam indiúscartha atá i gceist sa 
Rómáin agus 9% den ioncam indiúscartha san Ostair. 

Tagann na difríochtaí sin go léir le chéile, áfach, in aon Chóras Eorpach Bia amháin, bunaithe 
ar dhá phrionsabal: 

Talmhaíocht ilfheidhmeach arna tiomáint ag feirmeacha teaghlaigh, a sholáthraíonn 
éagsúlacht earraí agus seirbhísí, lena n-áirithítear táirgeadh bia ar ardchaighdeán, dea-
chleachtas talmhaíochta, ardchaighdeáin chomhshaoil agus limistéir bhríomhara thuaithe ar 
fud an Aontais Eorpaigh; 

Prionsabal an réamhchúraim lena gcumhdaítear ionchuir agus aschuir thalmhaíochta araon, 
agus é ar chumas lucht déanta cinntí dá chionn bearta iomchuí a ghlacadh i bhfianaise fianaise 
eolaíochta faoi ghuais chomhshaoil nó faoi ghuais do shláinte an duine.

Forbraíodh an dá phrionsabal sin le himeacht ama, agus tá athchóirithe polaitiúla agus 
géarchéimeanna suntasacha tar éis dul i bhfeidhm orthu, agus léirítear iontu ag an am céanna 
na hathruithe déimeagrafacha agus na patrúin tomhaltais atá ag athrú. 

Ní hé an dúshlán atá ag teacht as an athrú aeráide an t-aon dúshlán atá os comhair an Chórais 
Eorpaigh Bia: laghdú ar cháilíocht na hithreach agus ar an ábhar orgánach agus cailliúint na 
bhfeithidí, na n-éan agus na mamach i limistéir dhiantalmhaíochta; aistí bia 
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neamhchothromaithe toisc gur fusa teacht ar bhia-ábhair ardfhuinnimh phróiseáilte (siúcrúil) 
ná torthaí agus glasraí sláintiúla; méadú ar an mbrú eacnamaíoch mar gheall ar phraghsanna 
arda talún agus ar theicneolaíocht atá dian ar chaipiteal chomh maith le comhchruinniú 
margaidh sna hearnálacha réamhtheachtacha agus iartheachtacha.

Má tá rath le bheith ar an iarracht an córas Eorpach Bia a chumasú lena chion féin a 
dhéanamh ar mhaithe le haeráidneodracht a bhaint amach, is saincheist lárnach í 
comhsheasmhacht dlíthe agus beartas lena seachnófar contrárthachtaí, agus lena ndéanfar san 
am céanna cobhsaíocht na rialacha agus na nósanna imeachta a áirithiú agus, ar an gcaoi sin, 
pleanáil fhadtéarmach agus infheistíochtaí fadtéarmacha a dhéanamh, ag baint leas as 
measúnú ex-ante críochnúil ar na tograí reachtacha uile ina bhfuil na geallsealbhóirí 
rannpháirteach go gníomhach.

Gné eile atá fíorthábhachtach is ea cur chuige bunaithe ar fhios gnó agus ar fhianaise a 
shaothrú ar fud an chórais Bia, bíodh sin oiliúint speisialaithe a chur ar oibreoirí gnó bia, 
Seirbhísí Comhairleacha Feirme agus nithe eile nach iad, lena bhféadfar torthaí an taighde 
bhunúsaigh agus an taighde fheidhmigh araon a thabhairt chun tairbhe don fhíorúsáid.

Príomhthiománaí lena gcuirtear dlús le haistriú an chórais Bia is ea an fhreagracht agus an 
rogha atá ag tomhaltóirí, i gcás ina sásaíonn soláthar táirgí talmhaíochta inbhuanaithe agus 
táirgeadh bia ar mhionscála bia éileamh na dtomhaltóirí i dtimpeallacht bhia, agus é ar 
chumas an tomhaltóra dá réir rogha eolasach a dhéanamh i bhfabhar táirgí sláintiúla, 
ardcháilíochta agus áitiúla.

Cé gur lean an Córas Eorpach Bia de tháirgí sábháilte, inacmhainne agus ardchaighdeáin a 
sholáthar ar feadh thréimhse iomlán phaindéim COVID-19, thug an ghéarchéim seo chun 
solais an gá atá le breis athléimneachta trí spleáchas a laghdú i dtéarmaí rochtana ar mhargaí 
(onnmhairiúcháin) agus ar ionchuir (tríú tír) chomh maith le saothar séasúrach agus sreabhadh 
earraí laistigh den mhargadh aonair.

Tá sé ríthábhachtach tacaíocht a thabhairt do tháirgeoirí príomhúla agus do cheardaithe bia 
san aistriú trí chláir thacaíochta shaincheaptha i bPleananna Straitéiseacha Náisiúnta CBT ach 
tá sé ríthábhachtach freisin bearta spriocdhírithe a chur ar fáil sa chreat dlíthiúil níos leithne 
lena n-áirítear rialacha iomaíochta agus an comhrac i gcoinne cleachtais éagóracha trádála 
chomh maith le solúbthacht a cheadú i rialacha an bhiashlabhra.

Ar deireadh, tá ról ríthábhachtach ag CBT don tréimhse 2022-2027 amach anseo, go háirithe 
maidir le ceapadh agus bainistiú na gcuspóirí agus na mbeart (Éiciscéimeanna) a leagtar 
amach sna Pleananna Straitéiseacha Náisiúnta, lena dtugtar an chumhacht do gach gníomhaí 
sa Chóras Eorpach Bia tabhairt faoi shamhlacha nua gnó glasa, ag comhtháthú critéir 
inbhuanaitheachta comhshaoil agus sóisialta agus inmharthanacht eacnamaíoch agus saoirse 
rogha á n-áirithiú ag an am céanna.

Creideann Rapóirtéir AGRI go daingean go gcuirfear ar chumas an Chórais Bia Eorpaigh, ach 
díriú ar na príomhghnéithe sin i gcur chuige iomlánaíoch na Straitéise “ón bhFeirm go dtí an 
Forc”, an cuspóir Eorpach aeráidneodracht a bhaint amach faoi 2050 a thabhairt i gcrích.


