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MOLATAÍ

Iarrann an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta ar an gCoiste um Thalmhaíocht agus um 
Fhorbairt Tuaithe agus ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia, mar na coistí atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
dtairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur i bhfáth go bhfuil ról tábhachtach le himirt ag beartas trádála an Aontais san 
aistriú i dtreo córais agraibhia atá níos inbhuanaithe, i gcomhréir le Comhaontú Pháras 
agus le Beart Glas na hEorpa; 

2. ag tabhairt dá haire  gurb é margadh inmheánach AE an t-allmhaireoir agus an t-
onnmhaireoir táirgí agraibhia is mó ar domhan; á chur in iúl gur deimhin léi gur cheart 
do AE an seasamh sin a úsáid chun an tagarmharc ó thaobh caighdeán de a shocrú do 
chórais inbhuanaithe bia, bunaithe ar phrionsabal an réamhchúraim, ar chosaint an 
chomhshaoil agus ar leas ainmhithe;

3. á chreidiúnt gur cheart go mbeadh táirgeadh inbhuanaithe mar phríomhthréith de tháirgí 
agraibhia AE, rud lena leathnófaí coincheap na cáilíochta chuig gnéithe sóisialta agus 
comhshaoil; 

4. á iarraidh ar an gCoimisiún cuspóirí na Straitéise ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’ a 
shaothrú trí Chomhghuaillíochtaí Glasa a fhorbairt i ngach fóram ábhartha, lena n-
áirítear Cruinniú Mullaigh 2021 na Náisiún Aontaithe maidir le Córais Bia;

5. ag cur béim ar a thábhachtaí atá caibidlí in-fhorfheidhmithe maidir le Trádáil agus 
Forbairt Inbhuanaithe i gcomhaontuithe trádála chun an bhithéagsúlacht a chur chun 
cinn, táirgeadh agraibhia níos inbhuanaithe a chothú agus deireadh a chur le 
dífhoraoisiú domhanda arb é an tAontas is cúis leis; ag tathant go dtabharfaí tacaíocht 
do thíortha atá i mbéal forbartha chun slándáil an tsoláthair bia agus ailíniú le 
caighdeáin Eorpacha maidir le hinbhuanaitheacht a chur chun cinn;

6. á chur i bhfáth gur baol go gcuirfí earnáil agraibhia AE faoi mhíbhuntáiste san 
iomaíocht in éagmais chóineasú domhanda  caighdeán, agus go mbeadh costais níos mó 
ann do thomhaltóirí mar thoradh air sin; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú tionchair 
cuimsitheach ar na spriocanna a bheartaítear sa Straitéis a thíolacadh, chomh maith le 
bearta comhréireacha chun iomaíochas earnáil agraibhia an Aontais a choinneáil agus 
cómhalartacht na gcaighdeán a áirithiú;

7. á chur in iúl gur geal léi an tionscnamh nua atá beartaithe maidir leis an aeráid agus an 
trádáil ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT) agus ag tathant ar an gCoimisiún 
leanúint de bheartas trádála inbhuanaithe a fhorbairt, ar beartas é a bheadh 
uaillmhianach agus comhoiriúnach leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála.


