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AN TAONTAS EORPACH AGUS FORAOISÍ

Ós rud é nach luaitear foraoisí go sonrach sna Conarthaí, níl comhbheartas
foraoiseachta ag an Aontas Eorpach. Cé gur inniúlacht náisiúnta go príomha é an
beartas foraoiseachta, tá Straitéis Foraoise na hEorpa bunaithe ag an Aontas agus
tacaíonn sé le go leor gníomhaíochtaí a bhfuil tionchar suntasach acu ar fhoraoisí
AE agus tríú tíortha.

Cad is foraois ann? Níl aon fhreagra amháin ann ar an gceist seo, a shamhlófá a
bheith éasca le freagairt, a bheadh bailí do gach Ballstát. Mar sin féin, chun staidreamh
idirnáisiúnta foraoiseachta a bhailiú, baineann Eurostat feidhm as modh aicmiúcháin
a d’fhorbair Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT) agus
cuireann sé an sainmhíniú seo a leanas i bhfeidhm: is éard is foraois ann ná talamh a
bhfuil níos mó ná 10 % de clúdaithe le crainn (nó dlús coibhéiseach stoc crainn) agus a
bhfuil achar dromchla níos mó ná 0.5 heicteár aige. Ní mór go mbeadh sé de mhianach
ag na crainn fás suas go cúig mhéadar ar a laghad in situ nuair a bhíonn siad aibí.

MAR ATÁ FORAOISÍ AE FAOI LÁTHAIR: ÉICEACHÓRAIS
LUACHMHARA ILGHNÉITHEACHA AGUS ILCHUSPÓIREACHA

A. Is mósáic é tírdhreach foraoise na hEorpa, múnlaithe den chuid is mó ag an duine
Sainmhínithe mar sin, clúdaíonn foraoisí an Aontais 158 milliún heicteár (5 % de
dhromchlaí foraoiseachta an domhain). Clúdaíonn siad 37.7 % d’achar dromchla an
Aontais agus na sé Bhallstát a bhfuil an talamh faoi chrainn is mó acu (an tSualainn, an
Fhionlainn, an Spáinn, an Fhrainc, an Ghearmáin agus an Pholainn), is ionann iad agus
dhá thrian de dhromchlaí foraoiseachta an Aontais (3.2.10). Ar an leibhéal náisiúnta,
tá éagsúlacht mhór ann i dtaca le clúdach foraoise: má tá thart ar 60 % den Fhionlainn,
den tSualainn agus den tSlóivéin faoi fhoraoisí, níl ach ag 8.9 % den Ísiltír faoi chrainn.
Thairis sin, murab ionann agus limistéir éagsúla den domhan ina bhfuil dífhoraoisiú fós
ina fhadhb mhór, tá borradh faoi achar dromchla an Aontais atá faoi chrainn: d’éirigh leis
tuairim is 11 mhilliún heicteár idir 1990 agus 2010 a chur leis mar thoradh, go háirithe,
ar fhás nádúrtha agus ar iarrachtaí foraoisithe.
Feictear sna cineálacha foraoisí atá le fáil san Aontas an éagsúlacht gheochlíomach
ann (foraoisí tuaisceartacha, foraoisí alpacha buaircíneacha, etc.), agus braitheann a
ndáileadh go háirithe ar an aeráid, ar an ithir, ar an airde agus ar an topagrafaíocht.
Níl ach 4 % de na foraoisí nár bhain an duine leo, is plandálacha iad 8 % acu agus
baineann an chuid eile díobh leis an gcatagóir d’fhoraoisí “breacnádúrtha”, is é sin le rá,
gur foraoisí iad atá múnlaithe ag an gcine daonna. Ba cheart a thabhairt faoi deara go
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bhfuil formhór na bhforaoisí Eorpacha i seilbh úinéirí príobháideacha (tuairim is 60 %
d’achair dhromchla, i gcoinne 40 % d’fhoraoisí poiblí).
B. Ilfheidhmiúlacht na bhforaoisí: a ról comhshaoil, eacnamaíoch agus sóisialta
Chomh maith lena seasamh i gcultúr agus i stair na hEorpa, tá ról déach tábhachtach
ag na foraoisí maidir leis an gcomhshaol agus leis an bhforbairt réigiúnach.
Ó thaobh an chomhshaoil de, cuireann foraoiseacha iliomad seirbhísí éiceachórais ar
fáil: rannchuidíonn siad leis an ithir a chosaint (i gcoinne creimeadh), rannchuidíonn
sé leis an timthriall uisce agus rialaíonn sé an aeráid áitiúil (go háirithe trí himghalú),
mar aon leis an aeráid dhomhanda (go háirithe trí charbón a stóráil). Cosnaíonn siad
an bhithéagsúlacht freisin trí ghnáthóg a chur ar fáil d’iliomad speiceas.
Ó thaobh na socheacnamaíochta de, gineann saothrú na bhforaoisí acmhainní, go
príomha adhmad. As an 161 mhilliún heicteár d’fhoraoisí, tá 134 mhilliún heicteár ar fáil
i gcomhair soláthairtí adhmaid (níl aon srianta dlíthiúla, eacnamaíocha ná comhshaoil
ar an úsáid sin). Sna foraoisí sin, ní hionann leagan crann ach tuairim is dhá thrian
den fhás bliantúil adhmaid. Baineann úsáid phríomhúil na n-acmhainní sin le giniúint
fuinnimh, agus 42 % díobh dlite dó sin, le hais 24 % do mhuilte sábhadóireachta, 17 %
do thionscal an pháipéir agus 12 % don tionscal painéil. Is ó adhmad tuairim is a leath
den tomhaltas fuinnimh in-athnuaite san Aontas. Sa bhreis air sin, soláthraíonn na
foraoisí táirgí “neamhadhmaid” (seachas adhmad), agus go háirithe bia (caora agus
beacáin), corc, roisíní agus olaí. Tugann foraoisí tacaíocht freisin do sheirbhísí áirithe
(fiach, turasóireacht, etc.). Is ionann an earnáil foraoiseachta (an earnáil foraoiseachta,
tionscal adhmaid agus páipéir) tuairim is 1 % d’olltáirgeacht intíre an Aontais — tá an
luach sin chomh hard le 5 % san Fhionlainn — agus tá tuairim is 2.6 milliún duine
fostaithe inti.
C. Is dúshláin iad bagairtí aibitheacha agus bitheacha atá ag dul in olcas mar gheall
ar na hathruithe aeráide
I measc na dtosca aibitheacha (is é sin bagairtí fisiciúla nó ceimiceacha) atá ag bagairt
ar na foraoisí, is féidir na dóiteáin (go háirithe i limistéar na Meánmhara), triomach,
na stoirmeacha (le seasca bliain anuas, tharla, ar an meán, dhá stoirm mhóra in
aghaidh na bliana) agus truailliú aeir (astaíochtaí ó thrácht ar bhóithre nó ó ghléasraí
tionsclaíocha) a lua. Lena chois sin, is baol don bhithéagsúlacht í an ilroinnt ar fhoraoisí
a eascraíonn as tógáil bonneagair iompair. Cuireann na gnéithe sin le tosca bitheacha,
amhail ainmhithe, lena n-áirítear ceirbhidigh, chomh maith le feithidí agus galair, a
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do na foraoisí freisin. Ar an iomlán, déanann ceann
amháin ar a laghad de na tosca sin díobháil do thuairim is 6 % den talamh foraoise.
Cheana féin, is dúshláin d’fhoraoisí Eorpacha iad na hathruithe aeráide. Is dócha go
rachaidh siad i gcion, agus ar bhealach atá difreáilte go geografach, ar ráta fáis na
bhforaoisí, ar chumhdach talún foraoise agus ar éagsúlacht na speiceas, ach ar raon
na n-oibreán bitheach freisin (amhail seadáin áirithe), nó fiú ar mhinicíocht agus ar
dhéine na hadhaimsire. Is dhá phríomhdhúshlán iad foraoisí a chur in oiriúint do na
hathruithe sin agus a rannpháirtíocht sa chomhrac ina gcoinne (a bhuí, mar shampla,
le hadhmad a chur in ionad roghanna malartacha ar bhreoslaí iontaise agus le hábhair
neamh-in-athnuaite).
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Dá bhrí sin, bítear ag súil le han-chuid ó fhoraoisí an Aontais, agus uaireanta bíonn
iomaíocht i gceist leis an méid sin, mar a léirítear tríd an teannas idir saothrú agus
cosaint na bhforaoisí. Mar sin de, ceann de na dúshláin is mó a bhaineann le rialachas
foraoise ná cuspóirí a thagann salach ar a chéile uaireanta a thabhairt le chéile.

BEARTAIS AGUS TIONSCNAIMH FORAOISEACHTA LAISTIGH DEN
AONTAS EORPACH: DÚSHLÁN NA COMHSHEASMHACHTA

Ós rud é nach luaitear foraoisí go sonrach sna Conarthaí, níl comhbheartas
foraoiseachta ag an Aontas. Leanann an beartas foraoiseachta de bheith ina inniúlacht
náisiúnta go príomha. Mar sin féin, imríonn a lán gníomhaíochtaí Eorpacha tionchar ar
fhoraoisí an Aontais agus ar fhoraoisí tríú tíortha.
A. Creat tagartha na hEorpa i gcomhair gníomhaíochtaí foraoiseachta
I mí Mheán Fómhair 2013, sainíodh straitéis nua an Aontais sa teachtaireacht
ón gCoimisiún dar teideal “Straitéis nua AE maidir le Foraoisí agus an Earnáil
Foraoise” [COM(2013)0659] agus moladh inti creat tagartha Eorpach chun beartais
earnálacha a fhorbairt a bhfuil impleachtaí acu d’fhoraoisí. Tá dhá phríomhchuspóir
ag an straitéis: (1) a áirithiú go ndéantar foraoisí na hEorpa a bhainistiú ar bhealach
inbhuanaithe agus (2) rannchuidiú an Aontais le cur chun cinn bhainistiú inbhuanaithe
na bhforaoisí agus leis an gcomhrac i gcoinne an dífhoraoisithe ar an leibhéal
domhanda a neartú. Leis an doiciméad, soláthraítear freisin treoirlínte straitéiseacha i
gcomhair ghníomhaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh agus na mBallstát. Mar shampla,
tá sé i gceist ag an gCoimisiún critéir a fhorbairt maidir le bainistíocht inbhuanaithe
foraoisí. I mí Mheán Fómhair 2015, ghlac sé plean cur chun feidhme ilbhliantúil a
ghabhann le straitéis foraoise an Aontais [SWD(2013)0343]. Liostaítear sa phlean
ilbhliantúil sin na bearta atá le glacadh chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin thionscal
adhmaid na hEorpa (chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi stair an nós imeachta seo,
féach freisin an roinn dar teideal “Ról Pharlaimint na hEorpa” thíos).
Ar an ábhar go dtiocfaidh deireadh leis an bplean sin i ndeireadh na bliana 2020,
thug an Chomhairle cuireadh don Choimisiún straitéis foraoise nua a thíolacadh do na
blianta amach romhainn. Luaitear an straitéis nua sin sa teachtaireacht ón gCoimisiún
ó mhí na Nollag 2019 maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip [COM(2019)0640],
faoina sainaithnítear foraoisí mar cheann de na príomhréimsí gníomhaíochta sa
chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide.
B. Gníomhaíochtaí an Aontais Eorpaigh ar mhaithe leis na foraoisí
1. An comhbheartas talmhaíochta (CBT), príomhfhoinse na maoinithe Eorpacha do
na foraoisí
Is as an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) a thagann
tuairim is 90 % de chistí an Aontais i gcomhair foraoisí. Le linn chlárthréimhse
2007-2013, leithdháileadh tuairim is EUR 5.4 billiún ó bhuiséad CETFT chun bearta
foraois-shonracha a chómhaoiniú. An t-athchóiriú deireanach CBT is cúis le foilsiú,
i mí na Nollag 2013, an rialacháin nua maidir le tacaíocht d’fhorbairt tuaithe ag
CETFT [Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013, 3.2.6]. Don tréimhse 2015-2020, tá ar
áireamh, ar mhaithe le simpliú, i mbeart sonrach amháin na cineálacha tacaíochta ar
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fad d’infheistíocht i bhforaoisí. Cumhdaítear leis an mbeart sin na hinfheistíochtaí i
bhforbairt limistéar foraoise agus feabhsú inmharthanacht na bhforaoisí: athfhoraoisiú
agus cruthú coillearnacha, cur i bhfeidhm córais agrafhoraoiseachta, cosc agus
cúiteamh i leith na díobhála a dhéanann dóiteáin, tubaistí nádúrtha agus teagmhais
thurraingeacha do na foraoisí, infheistíochtaí chun teacht aniar agus luach comhshaoil
éiceachórais na bhforaoisí a fheabhsú agus infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí
foraoisithe agus athrú, slógadh agus tráchtálú na dtáirgí foraoise. Ina theannta sin, tá
sé mar aidhm ag beart eile luach saothair a chur ar sheirbhísí foraoise, comhshaoil
agus aeráide agus caomhnú foraoise. Ar deireadh, tá foráil déanta freisin i gcomhair
bearta eile, nach mbaineann go sonrach le foraoiseacht, (íocaíochtaí Natura 2000
agus an treoir réime maidir le huisce, mar shampla). Ba faoi na Ballstáit a bhí sé na
bearta foraoiseachta a chuirfeadh siad chun feidhme, chomh maith leis na suimeanna
airgeadais gaolmhara, a roghnú mar chuid dá gclár forbartha tuaithe. Tá tuairim is 8.2
billiún euro de chaiteachais phoiblí cláraithe don tréimhse 2015-2020 (27 % i gcomhair
athfhoraoisiú, 18 % i gcomhair feabhas a chur ar theacht aniar na bhforaoisí agus 18 %
chun díobháil a chosc).
2. Gníomhaíochtaí eile an Aontais Eorpaigh ar son na bhforaoisí
Déantar margaíocht ar ábhar atáirgthe foraoise a rialáil ar leibhéal na hEorpa le
Treoir 1999/105/CE. Tá sé mar aidhm ag an gcóras Eorpach sláinte plandaí leathadh
orgánach díobhálach i bhforaoisí a chomhrac (Treoir 2000/29/CE). Leithdháileann an
tAontas cistí le haghaidh taighde foraoiseachta freisin, go háirithe i gcomhthéacs an
chláir Fís 2020. Leagann an beartas fuinnimh cuspóir atá ceangailteach ó thaobh dlí
de chun sciar na bhfuinneamh in-athnuaite sa tomhaltas fuinnimh iomlán a mhéadú
go 20 % faoi 2020, ar cheart dó an t-éileamh ar bhithmhais foraoise a mhéadú (Treoir
2009/28/CE). Ina theannta sin, tá sé i gceist le creat nua aeráide agus fuinnimh AE
do 2030 an sciar sin a mhéadú go 27 %. Is féidir tionscadail foraoiseachta a mhaoiniú
freisin faoin mbeartas comhtháthaithe, le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (cosc
dóiteán, táirgeadh fuinnimh in-athnuaite agus ullmhú don athrú aeráide, go háirithe).
Tá sé mar aidhm ag Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh [Rialachán (CE)
Uimh. 2012/2002 ón gComhairle] cuidiú leis na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar thubaistí
móra nádúrtha, amhail stoirmeacha agus dóiteáin foraoise. Maidir leis an Sásra Aontais
um Chosaint Shibhialta (Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE), is féidir é a chur i ngníomh
i gcás géarchéimeanna a sháraíonn cumas na mBallstát, go háirithe do dhóiteáin
foraoise áirithe (an Ghréig in 2007 agus in 2012) agus stoirmeacha áirithe.
Ina theannta sin, baineann tuairim is 37.5 milliún heicteár foraoise (23 % d’fhoraoisí
Eorpacha) le líonra cosanta dúlra Natura 2000 a bunaíodh faoi bheartas comhshaoil
an Aontais, arb ionann an méid sin agus 30 % de na limistéir a chumhdaítear leis
an líonra. Tá úsáid stuama na bhforaoisí ar cheann de na tosaíochtaí téamacha
i gClár nua an Aontais don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide
[LIFE 2014-2020, Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013]. Mar obair leantach ar Straitéis an
Aontais don Bhithéagsúlacht [COM(2011)0244], a rinne foráil do phleananna bainistithe
foraoisí inbhuanaithe a chur i bhfeidhm i gcás foraoisí poiblí faoi 2020, déantar foráil sa
Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais do 2030
[COM(2020)380] go háirithe do leathnú na limistéar faoi chosaint (30 % de na limistéir
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talún agus muirí ar fad san Aontas, 10 % atá le cosaint go docht)), rud ar cheart cosaint
foraoisí na Eorpa a leathnú, chomh maith le 3 bhilliún crann a chur.
Déanann an Córas Eorpach Faisnéise faoi Dhóiteáin Foraoise (EFFIS) faireachán
ar dhóiteáin foraoisí. Spreagann an tAontas freisin na margaí éiceolaíocha poiblí
[COM(2008)0400], ar féidir leis éileamh a chur chun cinn ar adhmad a tháirgtear
go hinbhuanaithe. Tugtar ar aird freisin gur bronnadh an t-éicealipéad Eorpach ar
urláir, ar throscán agus ar pháipéar. Ina theannta sin, leis an bPlean Gníomhaíochta
maidir le Forfheidhmiú an Dlí, Rialachas agus Trádáil i dtaca le Foraoisí (FLEGT)
do “Chomhaontuithe Comhpháirtíochta Deonacha” le tíortha táirgthe adhmaid agus le
rialachán [Rialachán (AE) Uimh. 995/2010], atá i bhfeidhm ó Mhárta 2013, cuirtear cosc
ar mhargadh adhmaid a leagadh go neamhdhleathach.
Glacann an tAontas páirt freisin san iliomad gníomhaíochtaí idirnáisiúnta maidir le
foraoisí (Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, go háirithe). Ar
an leibhéal uile-Eorpach, is é ‘Forest Europe’ an príomhthionscnamh polaitiúil i réimse
na bhforaoisí. Tá plé ar siúl maidir le comhaontú atá ceangailteach ó thaobh dlí maidir
le bainistiú agus úsáid inbhuanaithe foraoisí. I gcomhthéacs a bheartais aeráide, de
bhreis ar a rannpháirtíocht sna caibidlíochtaí domhanda maidir le laghdú ar astaíochtaí
gás ceaptha teasa, ghlac an tAontas a chéad chéimeanna i dtreo chomhtháthú na
talmhaíochta agus na bhforaoisí ina bheartas aeráide (Rialachán (AE) 2018/841 an
30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid
talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don
aeráid agus don fhuinneamh). Ina theannta sin, léiríodh go bhfuil sé mar chuspóir ag
an Aontas deireadh a chur le caillteanas ar cheannbhrat foraoiseachta an phláinéid
faoi 2030 ar a dhéanaí agus an dífhoraoisiú trópaiceach a laghdú 50 % ar a laghad
faoi 2020 [COM(2008)0645]. Maoiníonn sé freisin tionscadail faoin gclár REDD+, chun
astaíochtaí ó dhífhoraoisiú agus díghrádú foraoise san Áise, san Afraic agus i Meiriceá
Laidineach a laghdú. Agus ar deireadh, d’fhéadfadh an beartas comharsanachta
rannchuidiú; dá bhrí sin, leis an gclár FLEG II cuireadh EUR 9 milliún ar fáil don
tréimhse 2012-2016 ar mhaithe le rialachas maith foraoise, bainistíocht inbhuanaithe
foraoisí agus a gcosaint a chur chun cinn sna tíortha in oirthear an Aontais.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Reachtaíonn Parlaimint na hEorpa ar bhonn cothrom leis an gComhairle in go leor
réimsí a mbíonn tionchar acu ar fhoraoisí, go háirithe maidir leis an talmhaíocht nó
an comhshaol faoin ngnáthnós imeachta reachtach. Ina theannta sin, glacann an
Pharlaimint buiséad an Aontais i gcomhpháirt leis an gComhairle. D’fhág an Pharlaimint
a marc ar go leor sainchomhaid reachtaíochta le hiarmhairtí ar fhoraoisí, i ndáil leis
an gcomhbheartas talmhaíochta nó an beartas fuinnimh [leasú ar Threoir 2009/28/
CE maidir le húsáid fuinnimh a tháirgtear ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn ―
2016/0382 (COD)].
Tá sé á éileamh ag an bParlaimint ina rúin le tamall fada go ndéanfaí comhordú
agus comhleanúnachas na n-ionstraimí éagsúla a bhfuil tionchar acu ar fhoraoisí
Eorpacha a neartú. An 30 Eanáir 1997, nuair a glacadh a rún maidir le straitéis
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foraoiseachta an Aontais Eorpaigh[1], d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún tograí a
thíolacadh le haghaidh straitéis foraoiseachta na hEorpa. Thug an Coimisiún freagra
ar an iarraidh sin i modh teachtaireacht maidir le straitéis foraoiseachta don Aontas
Eorpach [COM(1998)0649], agus ina dhiaidh sin ghlac an Chomhairle an chéad
straitéis foraoiseachta de chuid an Aontais an 15 Nollaig 1998.
Tar éis fhoilsiú na tuarascála ar chur i bhfeidhm Straitéis Foraoise an Aontais
Eorpaigh [COM(2005)0084] le linn na tréimhse 1999-2004, d’athdhearbhaigh an
Pharlaimint an tábhacht a bhaineann leis an straitéis sin agus d’athdhearbhaigh sí
a tacaíocht don straitéis i rún an 16 Feabhra 2006 maidir le straitéis foraoiseachta
a chur i bhfeidhm don Aontas Eorpach[2]. Sa rún sin, dúirt an Pharlaimint go raibh
sí ar son cur i bhfeidhm “plean gníomhaíochta AE do bhainistiú inbhuanaithe na
bhforaoisí” a mhol an Coimisiún, ag leagan amach tacar comhleanúnach cuspóirí
beachta agus bearta nithiúla sna réimsí éagsúla gníomhaíochta a dhéanann difear
d’fhoraoisí. Chuir an Coimisiún Plean Gníomhaíochta Foraoise an Aontais Eorpaigh
i bhfeidhm ar feadh tréimhse tosaigh cúig bliana (2007-2011), arbh é a bhí ann
ionstraim chomhlántach chun feabhas a chur ar chomhordú ocht gcinn déag de
‘phríomhghníomhaíochtaí’ [COM(2006)0302].
Ag tógáil ar an “bpáipéar uaine maidir le cosaint foraoise agus faisnéis foraoise san
Aontas Eorpach: foraoisí a ullmhú le haghaidh athrú aeráide” [COM(2010)0066], a
d’fhoilsigh an Coimisiún an 1 Márta 2010, thug an Pharlaimint le fios sa rún uaithi
an 11 Bealtaine 2011[3], go raibh sí i bhfabhar modhnú a dhéanamh ar an straitéis
foraoiseachta a raibh sé mar aidhm léi aghaidh a thabhairt, ar bhealach níos fearr, ar
shaincheisteanna athraithe aeráide agus dul i gceann bainistíocht inbhuanaithe foraoisí
agus iad a chosaint.
An 20 Meán Fómhair 2013, thíolaic an Coimisiún a theachtaireacht dar teideal “Straitéis
nua AE maidir le Foraoisí agus leis an Earnáil Foraoiseachta” [COM(2013)0659], ag cur
san áireamh ionchais mhéadaithe na bhforaoisí, ach freisin na forbairtí tromchúiseacha
sochaíocha agus polaitiúla a bhí i gceist. Thacaigh an Chomhairle leis an athmhúnlú ar
an straitéis ina conclúidí an 19 Bealtaine 2014, agus chuir an Pharlaimint fáilte roimhe
freisin sa rún uaithi an 28 Aibreán 2015 maidir le straitéis nua an Aontais d’fhoraoisí
agus don earnáil foraoiseachta[4]. Sa rún sin, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún
an straitéis a chomhlánú le plean gníomhaíochta ina mbeadh bearta sonracha agus
tuairisc a thabhairt di gach bliain maidir leis an dul chun cinn a dhéanfaí ar a gcur chun
feidhme. Cuireann sí i bhfios freisin gur cheart go mbeadh cur chun feidhme straitéis
foraoiseachta an Aontais mar chuid de chur chuige comhordaithe agus ilbhliantúil. I
dtuairim na Parlaiminte, ba cheart tosaíocht a thabhairt do chur chun cinn iomaíochas
agus inbhuanaitheacht earnáil na foraoiseachta, a thacaíonn le limistéir thuaithe agus
uirbeacha, an bonn eolais a fhorbairt, foraoisí a chosaint agus a n-éiceachóras a
chaomhnú, feabhas a chur ar chomhordú agus ar chumarsáid agus úsáid inbhuanaithe
na dtáirgí adhmaid agus táirgí foraoise neamhadhmaid a mhéadú.

[1]IO C 55, 24.2.1997, lch. 22.
[2]IO C 290E, 29.11.2006, lch. 413.
[3]IO C 377E, 7.12.2012, lch. 23.
[4]IO C 346, 21.9.2016, lch. 17.
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Ag teacht sna sála ar an rún thuasluaite, d’fhoilsigh an Coimisiún, an 3 Meán
Fómhair 2015, plean ilbhliantúil chun straitéis nua an Aontais i gcomhair na foraoisí
a chur chun feidhme [SWD(2015)0164]. Leag sé amach ann sraith beart a bhí
deartha chun comhleanúnachas agus comhordú na bhforálacha éagsúla agus na
dtionscnamh éagsúil atá le déanamh san earnáil foraoiseachta a áirithiú, le béim
ar leith ar rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara. Leis an bplean ilbhliantúil sin,
tugadh isteach creat tagartha faoina bhféadfaí na bearta nua atá le glacadh sna réimsí
éagsúla a bhaineann le foraoisí a bhreithniú. Leis na hocht réimse tosaíochta seo
a leanas cumhdaítear trí cholún an bhainistithe inbhuanaithe ar fhoraoisí – sóisialta,
eacnamaíoch agus comhshaoil: (1) tacú lenár gceantair thuaithe agus uirbeacha;
(2) iomaíochas agus inbhuanaitheacht na dtionscal foraoise, an bhithfhuinnimh agus
an gheilleagair ghlais ina iomláine a chothú; (3) na foraoisí in aeráid atá ag athrú;
(4) na foraoisí a chosaint agus seirbhísí éiceachórais a fheabhsú; (5) faisnéis faoi
na foraoisí agus faireachán orthu; (6) taighde agus nuálaíocht; (7) obair i gcomhar
le chéile; (8) na foraoisí ó thaobh an léargais dhomhanda de. Tá an plean sin ag
gabháil le hiarscríbhinn ina liostaítear go beacht na gníomhaíochtaí atá le déanamh le
linn na tréimhse 2014-2020, na páirtithe leasmhara agus sceideal na ngníomhaíochtaí
éagsúla, mar aon leis na torthaí a bhfuiltear ag súil leo. Geallann an Coimisiún
freisin go gcuirfidh sé an Pharlaimint agus an Chomhairle ar an eolas faoi dhul chun
cinn na n-oibríochtaí faoi Straitéis Foraoiseachta an Aontais. Ag deireadh na chéad
chéime (2015-2017) inar cuireadh tacar de bhearta tosaíochta chun feidhme, rinneadh
machnamh, sa tuarascáil ar dhul chun cinn ón gCoimisiúin i mí na Nollag 2018
[COM(2018)0811] maidir le Straitéis Foraoiseachta an Aontais, ar an dul chun cinn a
bhí déanta faoin bplean gníomhaíochta ilbhliantúil agus ba cheart go gcuideoidh sé
le colúin thosaíochta na dara céime a chinneadh (2018-2020) dá chur chun feidhme.
Ar deireadh, thug an Pharlaimint le fios sa rún uaithi an 15 Eanáir 2020 maidir leis an
gComhaontú Glas don Eoraip [2019/2956(RSP)] gur [...] díol sásaimh di go bhfuil sé
de rún ag an gCoimisiún an dífhoraoisiú domhanda a chomhrac[,] á iarraidh air dlús a
chur lena ghníomhaíochtaí agus straitéis uaillmhianach nua de chuid an Aontais maidir
le foraoisí a thíolacadh chun aitheantas a thabhairt, mar is ceart, don ról tábhachtach,
an iliomad feidhmeanna agus an cineál trasghearrtha atá ag foraoisí na hEorpa,
an earnáil agus bainistiú inbhuanaithe foraoisí sa chomhrac in aghaidh an athraithe
aeráide agus chailliúint na bithéagsúlachta [...]. Chuige sin, chinn an Pharlaimint dhá
thuarascáil féintionscnaimh neamhreachtach a chur i dtoll a chéile: ceann amháin
maidir le gníomhaíocht an Aontais a neartú chun na foraoisí domhanda a chosaint agus
a athbhunú [rún ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Meán Fómhair 2020 maidir le ról AE
ó thaobh foraoisí an domhain a chosaint agus a athbhunú (2019/2156(INI)][5], agus an
ceann eile maidir le Straitéis Foraoise na hEorpa nua [rún ó Pharlaimint na hEorpa an
8 Deireadh Fómhair 2020 maidir le Straitéis Foraoise na hEorpa: An Bealach Chun
Cinn (2019/2157(NI)]. I dtaca leis an gcéad tuarascáil, ghlac an Pharlaimint tuarascáil
féintionscnaimh reachtach chomh maith maidir leis an dífhoraoisiú domhanda [rún ó
Pharlaimint na hEorpa an 22 Meán Fómhair le moltaí don Choimisiún maidir le creat

[5]Tar éis an fhógra ón gCoimisiún dar teideal ‘Dlús a chur le gníomhaíocht AE chun Foraoisí an Domhain a Chosaint agus a
Athbhunú’ [COM(2019)0352].
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dlíthiúil de chuid AE chun an dífhoraoisiú domhanda atá faoi thionchar AE a stopadh
agus a fhreaschur (2020/2006(INL)].

François Nègre
04/2022
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