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thar ceann an Ghrúpa ID

Tuarascáil A9-0154/2020
Petri Sarvamaa
Straitéis Foraoise na hEorpa - An Bealach Chun Cinn
(2019/2157(INI))

Tairiscint i gcomhair rúin (Riail 181(3) de na Rialacha Nós Imeachta) lena n-ionadaítear 
tairiscint neamhreachtach i gcomhair rún A9-0154/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le Straitéis Foraoise na hEorpa - An Bealach Chun 
Cinn

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) maidir le 
prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta,

– ag féachaint do Theideal I den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) maidir le 
hinniúlachtaí an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, agus chuig Coiste na 
Réigiún an 7 Nollaig 2018 dar teideal ‘Dul chun cinn maidir le cur chun feidhme 
Straitéis Foraoise AE – “Straitéis nua Foraoise AE: d’fhoraoisí agus don earnáil 
foraoisbhunaithe” (COM(2018)0811),

– ag féachaint don rún uaithi an 28 Aibreán 2015 maidir le ‘Straitéis nua Foraoise AE: 
d’fhoraoisí agus don earnáil foraoisbhunaithe’1,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na 
Réigiún an 23 Iúil 2019 dar teideal ‘Dlús a chur le Gníomhaíocht AE chun Foraoisí an 
Domhain a Chosaint agus a Athbhunú’ (COM(2019)0352),

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 15 Aibreán 2019 ar an dul chun cinn 
maidir le cur chun feidhme Straitéis Foraoise AE agus ar chreat straitéiseach nua i 
gcomhair foraoisí (08609/2019),

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 30 
Deireadh Fómhair maidir leis an tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, agus chuig 
Coiste na Réigiún an 7 Nollaig 2018 dar teideal ‘Dul chun cinn maidir le cur chun 

1 IO C 346, 21.9.2016, lch. 17.
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feidhme Straitéis Foraoise AE “Straitéis nua Foraoise AE: d’fhoraoisí agus don earnáil 
foraoisbhunaithe’’,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 10 agus an 11 Aibreán 2019 maidir le 
cur chun feidhme Straitéis Foraoise AE,

– ag féachaint do Straitéis nuashonraithe Bhithgheilleagair AE,

– ag féachaint do chonclúidí ón gComhairle Talmhaíochta agus Iascaigh an 17 agus an 18 
Nollaig 2018 maidir le Straitéis nuashonraithe Bhithgheilleagair AE,

– ag féachaint do theachtaireacht ón gCoimisiún an 28 Samhain 2018 dar teideal 
‘Pláinéad Glan do Chách: fís straitéis fhadtéarmach Eorpach do gheilleagar a bheidh 
rathúil, nua-aimseartha, iomaíoch agus neodrach ó thaobh na haeráide de’ 
(COM(2018)0773),

– ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún an 16 Bealtaine 2018 maidir le 
hathbhreithniú meántéarma ar Straitéis Foraoise AE2,

– ag féachaint do straitéis Eoraip 2020, lena n-áirítear an tAontas Nuálaíochta agus 
tionscnaimh a bhaineann leis an Eoraip atá Tíosach ar Acmhainní,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia agus ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 
(A9-0154/2020),

A. de bhrí nach ndéantar aon tagairt i dTeideal I CFAE do chomhbheartas foraoise AE, 
agus gur ar na Ballstáit atá an fhreagracht i leith na bhforaoisí; de bhrí nach bhfuil aon 
inniúlacht, dá bhrí sin, ag institiúidí AE chun rialacha atá ceangailteach ó thaobh dlí de, 
beag ná mór, a ghlacadh don earnáil foraoisbhunaithe;

B. de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 5 CAE ‘faoi phrionsabal na coimhdeachta, ní 
ghníomhóidh an tAontas, sna réimsí nach dtig faoina inniúlacht eisiach, ach amháin 
mura féidir agus a mhéad nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí na gníomhaíochta arna 
beartú a ghnóthú go leordhóthanach’ agus ‘faoi phrionsabal na comhréireachta, ní 
rachaidh inneachar agus foirm ghníomhaíocht an Aontais thar a bhfuil riachtanach chun 
cuspóirí na gConarthaí a bhaint amach’;

C. de bhrí gur údar imní iad iarrachtaí an Choimisiúin chun tionchar a imirt ar bheartas 
foraoise – arb é sin inniúlacht eisiach na mBallstát – inter alia ar chúinse na 
bithéagsúlachta a chur chun cinn, i bhfoirm spriocanna cosanta nua atá limistéar-
bhunaithe b’fhéidir, a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh don aeráid agus don chomhshaol 
i mBallstáit a bhfuil a bhforaoisí á mbainistiú go maith acu;

2 IO C 361, 5.10.2018, lch. 5.
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D. de bhrí go bhfuil foraoisí agus an luachshlabhra foraoisbhunaithe ar fad riachtanach 
chun an bithgheilleagar ciorclach a fhorbairt tuilleadh, ós rud é go soláthraítear postanna 
leo, go n-áirithítear leas eacnamaíoch i limistéir thuaithe agus uirbeacha leo, go 
gcuirtear seirbhísí um maolú agus um oiriúnú ar an athrú aeráide ar fáil leo, go 
dtairgtear tairbhí a bhaineann leis an tsláinte, agus go gcosnaítear an bhithéagsúlacht 
agus ionchais i limistéir shléibhtiúla agus thuaithe leo, agus de bhrí, chomh maith leis 
sin, go ndéantar neamhthuilleamaíocht an Aontais a fheabhsú leis an mbithgheilleagar;

1. á thabhairt chun suntais gur comhaontaíodh sainmhíniú ar bhainistiú inbhuanaithe ar 
fhoraoisí (SFM) mar pháirt den phróiseas uile-Eorpach FOREST EUROPE; ag tabhairt 
dá haire go bhfuil an sainmhíniú sin ionchorpraithe i reachtaíocht náisiúnta agus córais 
dheonacha, amhail deimhnithe foraoise, atá i bhfeidhm sna Ballstáit;

2. á chur i bhfáth go raibh éifeacht dhearfach ag cur chun cinn SFM in AE, mar pháirt de 
Straitéis Foraoise AE agus de na bearta um fhorbairt tuaithe a cuireadh chun feidhme 
faoin gcomhbheartas talmhaíochta (CBT) ar bhithéagsúlacht foraoisí in AE agus gur 
chuir sé feabhas ar na buntáistí aeráide arna gcur ar fáil ag an earnáil foraoisbhunaithe; á 
thabhairt dá haire, áfach, go bhfuil gá fós le SFM a neartú ar bhealach cothrom chun a 
áirithiú gur fearr a bheidh foraoisí in ann dul in oiriúint do dhálaí athraitheacha aeráide, 
chun na rioscaí agus na tionchair a bhaineann le suaitheadh nádúrtha a laghdú agus chun 
deiseanna a chosaint don ghlúin atá ann faoi láthair agus do na glúnta a bheidh ann 
saothrú a dhéanamh ar fhoraoisí, mar shampla, ar bhealach ina ndéanfar cuspóirí úinéirí 
foraoise a bhaint amach;

3. á chreidiúint nár cheart do AE critéir a ghlacadh lena ndéantar forluí ar reachtaíocht 
náisiúnta agus córais deimhnithe dheonacha atá níos déine ná an dlí; á mheas gur cheart 
d’úinéirí foraoise agus don tionscal ceannaithe adhmaid na critéir éagsúlachta a théann 
thar a bhfuil sa reachtaíocht a chinneadh agus gur cheart go mbeadh an sásra margaidh 
mar theoir acu; á chur in iúl gur féidir leis an sásra margaidh torthaí níos mire, níos 
inghlactha agus níos forleithne a bhaint amach ná mar a dhéanfaí le rialachán; á chur i 
bhfios go láidir, i ngach cás, gur ag an úinéir foraoise atá cumhacht na cinnteoireachta 
maidir leis an úsáid a bhainfear as an bhforaois, laistigh de na teorainneacha a leagtar 
síos leis an dlí náisiúnta;

4. ag tabhairt dá haire, leis an deicheanna de bhlianta anuas go bhfuil méadú tagtha ar 
acmhainní foraoise AE ó thaobh clúdach foraoise agus méid de, agus go bhfuil 43% ar a 
laghad de dhromchla AE faoi fhoraois agus coillearnach eile faoi láthair; á chur i bhfios 
go bhfostaíonn an earnáil ar a laghad 500 000 duine go díreach agus 2.6 milliún daoine 
go hindíreach in AE agus go bhfuil gá le hiarrachtaí leanúnacha chun lucht saothair oilte 
a bhfuil scileanna acu a mhealladh chuig an earnáil chun an lucht saothair sin agus 
iomaíochas fadtéarmach na hearnála a chothabháil; á thabhairt faoi deara go mbaineann 
beagnach 25 % den limistéar iomlán foraoise in AE le líonra Natura 2000;

5. á thabhairt faoi deara go bhfuil an limistéar foraoise san Aontas ag dul i méid, mar 
thoradh ar fhoraoisiú, inter alia, agus nach é amháin go ndéanann foraoisí tráchtála 
bainistithe carbón a nascadh ar bhealach níos fearr ná mar a dhéantar le foraoisí 
neamhbhainistithe, ach go laghdaítear freisin astaíochtaí agus fadhbanna leo, ar de 
thoradh iad ar mheathlú riocht na bhforaoisí; á thabhairt dá haire gur ag foraoisí 
tráchtála a bhainistítear go hinbhuanaithe atá an tionchar is fearr ar an aeráid, agus gur 
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cheart tíortha a bhainistíonn a bhforaoisí a chúiteamh as sin;

6. á athdhearbhú go rannchuidíonn foraoisí agus an earnáil foraoisbhunaithe go suntasach 
leis an bhforbairt ar bhithgheilleagair áitiúla agus chiorclacha in AE; á chur i bhfáth, in 
2010, gurbh ionann an bithgheilleagar agus margadh ar measadh gurbh fhiú os cionn 
EUR 2 thrilliún é, lena soláthraítear 20 milliún post agus lena ndéantar 9 % den 
fhostaíocht iomlán in AE a áireamh leis; ag tabhairt dá haire go mbeidh breisluach le 
fáil as gach euro a infheistítear sa bhithgheilleagar agus sa nuálaíocht faoi Fhís 2020;

7. á chur i bhfáth an gá atá le hathmhacnamh a dhéanamh ar spriocanna uaillmhianacha an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip do 2030 (go háirithe an cuspóir maidir le sprioc 
laghdaithe AE i leith astaíochtaí gás ceaptha teasa a ardú go 50-55%) agus measúnú 
críochnúil a dhéanamh ar na tionchair eacnamaíocha atá aige ar iomaíochas na hearnála 
foraoiseachta agus na bhforaoiseoirí in AE, i gcomhthéacs phaindéim dhomhanda 
COVID-19 atá ann faoi láthair;

8. ag aithint buntáistí aeráide ríthábhachtacha na bhforaoisí agus na hearnála 
foraoisbhunaithe; á thabhairt chun suntais an gá atá le méadú a dhéanamh ar cheapadh 
CO2 i bhforaoisí, stóráil carbóin i dtáirgí adhmadbhunaithe agus ábhair agus fuinnimh 
iontaise-bhunaithe a ionadú le hábhair eile; ag tabhairt dá haire, áfach, a thábhachtaí atá 
sé saobhadh neamhriachtanach ar an margadh a sheachaint i gcás amhábhair 
adhmadbhunaithe a mhéid a bhaineann le scéimeanna tacaíochta bithfhuinnimh; á 
thabhairt chun suntais an gá atá leis an úsáid chiorclach a bhaintear as táirgí 
adhmadbhunaithe a spreagadh chun éifeachtúlacht acmhainní, laghdú dramhaíola agus 
an fadú ar an saolré charbóin a chur chun cinn chun an bithgheilleagar ciorclach a 
leathnú;

9. á chur i bhfios, de réir na reachtaíochta reatha lenar féidir limistéir foraoise a bhunú gan 
formheas a fháil ina leith, nach féidir le maoir foraoise aon ní a dhéanamh a thuilleadh 
chun damáiste d’fhoraoisí nó damáiste forleathan a dhéanann feithidí a chosc; á mheas 
gur cheart bainistiú cuimsitheach ar lotnaidí a chur chun cinn agus a éascú;

10. ag aithint ról na bhforaoisí maidir le luachanna áineasa agus gníomhaíochtaí 
foraoisbhunaithe a sholáthar, amhail tairgí foraoise neamhadhmaid a shaothrú e.g. 
muisiriúin agus torthaí boga; ag tabhairt dá haire na deiseanna atá ann chun feabhas a 
chur ar aistrithe bithmhaise ó thaobh dóiteáin foraoise de a chosc trí innilt, ach ag 
tabhairt dá haire freisin go mbíonn tionchar diúltach ag innilt fiadhúlra ar shíológa agus 
á chur i bhfios, dá bhrí sin, an gá atá ann le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar fhána 
innilte;

11. á chur i bhfios a ríthábhachtaí atá rannpháirtíocht feirmeoirí agus sealgairí ó thaobh dea-
bhainistiú na gcoillearnach de, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gcothromaíocht 
idir bithéagsúlacht ainmhithe agus plandaí a choimeád;

12. á mheas gur cheart do straitéis foraoise an Aontais díriú ar thacaíocht a thabhairt 
d’iomaíochas thionscal foraoise, bhithgheilleagar agus bhithfhuinneamh AE agus é a 
chur chun cinn; á mheas gur cheart go mbeadh sé d’aidhm ag an straitéis foraoise go 
háirithe, neamhthuilleamaíocht o thaobh adhmaid de a bhaint amach do AE, ar dá barr a 
mhéadófaí clúdach foraoise agus a laghdófaí fadhbanna gaolmhara eile amhail leagan 
neamhdhleathach na gcrann, grabáil talún agus dochar don chomhshaol agus don 
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bhithéagsúlacht i dtríú tíortha;

13. á mheas gur cheart féachaint go príomha ar ról na bhforaoisí i mbeartas aeráide i ndáil 
leis an mbithgheilleagar, agus gur cheart go mbeadh mar aidhm leis an úsáid a bhainfear 
as breoslaí agus ábhair inathnuaite a mhéadú, seachas a bheith ag socrú spriocanna do 
mhéid na linnte foraoise nó na limistéar cosanta foraoise; á mheas, go dtí go ndéanfar 
lánacmhainneacht an bhithgheilleagair a shaothrú, nach mbeidh aon ghá le reachtaíocht 
bhreise maidir le foraoisí;

14. á thabhairt faoi deara go mbraitheann an fhorbairt ar bhithgheilleagar AE, inter alia, ar 
an bhforbairt a dhéanfar ar an teicneolaíocht agus ar na margaí, ar an gcreat polaitiúil 
Eorpach agus idirnáisiúnta agus ar inbhuanaitheacht na húsáide a bhainfear as foraoisí 
AE; ag tabhairt dá haire go bhfuil roinnt de na tosca sin ar fusa tionchar a imirt orthu ná 
a chéile; go bhfuil sí, dá bhrí sin, i bhfabhar deireadh a chur le constaicí reachtacha nach 
bhfuil gá leo, an comhar idirearnálach a chur chun cinn agus infheistíocht i dtaighde 
agus forbairt a chur chun cinn ar mhaithe le hathrú sa tionscal sin a éascú;

15. á thabhairt faoi deara, chomh maith leis sin, gur cheart na spriocanna uaillmhianacha i 
leith méadú a dhéanamh ar an sciar d’fhuinneamh inathnuaite a leagtar síos i mbeartas 
fuinnimh AE a chur san áireamh agus an úsáid a bhaintear as bithmhais arna táirgeadh 
ag foraoisí á cur chun cinn;

16. ag cur béim ar ról ríthábhachtach na bhforaoisí, na hearnála foraoisbhunaithe agus an 
bhithgheilleagair ó thaobh spriocanna de a bhaint amach; á chur i bhfáth nach mbeidh sé 
indéanta go deo spriocanna comhshaoil agus aeráide AE a bhaint amach gan foraoisí 
ilfheidhmeacha, sláintiúla agus atá bainistithe ar bhealach inbhuanaithe ná gan tionscail 
inmharthana; ag spreagadh, thairis sin, gníomhaíochtaí chun clúdach foraoise a 
choimeád nó a mhéadú;

17. ag tabhairt dá haire gur féidir dóiteáin foraoise a chosc trí fhás foraoise a áirithiú, an 
chainníocht bhrosna a laghdú agus trína áirithiú go mbeidh gréasán cuimsitheach de 
bhóithre foraoise ann; á mheas gur cheart go n-aithneofaí i gComhaontú Pháras gur 
féidir dóiteáin foraoise a chomhrac le dea-bhainistiú pleanáilte a dhéanamh ar fhoraoisí 
tráchtála; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart cúiteamh a thabhairt do na 
tíortha ar éirigh leo dóiteáin foraoise a chosc trí ríomhanna carbóin;

18. á chur i bhfáth go bhfuil gá le straitéisí foraoise náisiúnta atá neamhspleách agus atá in 
ann feidhmiú ar a gconlán féin agus nach bhfuil faoi réir aon straitéis earnála eile don 
tréimhse tar éis 2020; á iarraidh go ndéanfaí forbairt ar an gcur chuige iomlánaíoch i 
leith SFM leis na straitéisí sin, agus na gnéithe uile eacnamaíocha, sóisialta agus 
comhshaoil den luachshlabhra foraoisbhunaithe á gcur san áireamh; á chur i bhfáth gur 
gá forbairt a dhéanamh ar chur chuige comhordaithe agus comhsheasmhach i leith 
foraoisí, na hearnála foraoisbhunaithe agus na seirbhísí iomadúla a sholáthraítear leo, i 
bhfianaise líon na mbeart náisiúnta agus na mbeart de chuid AE atá ag dul i méid agus a 
bhfuil tionchar díreach nó indíreach acu ar fhoraoisí agus ar a mbainistiú;

19. á chur in iúl gurb oth léi nár cuireadh cur chuige comhordaithe agus comhsheasmhach 
den sórt sin i bhfeidhm maidir le beartas trádála AE, lena gceadaítear táirgí 
talmhaíochta a ollallmhairiú, ar táirgí iad atá freagrach go díreach as dífhoraoisiú i dtríú 
tíortha, go háirithe barra próitéine agus táirgí beostoic;
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20. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart do Straitéis Foraoise AE gníomhú mar 
nasc idir na beartais náisiúnta foraoise agus chun na críche sin amháin, lena n-aithneofaí 
an gá atá ann inniúlachtaí náisiúnta na mBallstát a urramú;

21. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cinnteoireacht fianaisebhunaithe maidir le beartais AE 
a bhaineann le foraoisí, an earnáil foraoisbhunaithe agus a luachshlabhraí, agus nach 
mbeadh bailiú córasach sonraí ar leibhéal AE mar thoradh air sin;

22. á thabhairt chun suntais gur gá naisc idir an earnáil foraoisbhunaithe agus earnálacha 
eile a chur san áireamh chomh maith le tábhacht an digitithe agus infheistíocht a 
dhéanamh i dtaighde agus nuálaíocht; á chur i bhfáth an ról ríthábhachtach atá ag ábhair 
adhmadbhunaithe in ionad roghanna malartacha iontaise-bhunaithe i dtionscail amhail 
tionscal na tógála agus an tionscal teicstíle; á mheas go bhfuil sé tábhachtach béim a 
leagan ar na tairbhí a bhaineann le sláinte na hearnála foraoisbhunaithe, ní hamháin ó 
thaobh aer glan agus áineasa de, ach freisin ó thaobh amhábhair a chur ar fáil do 
thionscal na gcógas agus go háirithe ó thaobh táirgí sláinteachais de a tháirgeadh, lena 
gcuirtear teorainn le scaipeadh paindéimí;

23. á thabhairt faoi deara go bhféadfadh an agrafhoraoiseacht, saothrú na gcrann agus na 
mbarr talmhaíochta i dteannta a chéile, agus/nó comhcheangal d’fhás crann le 
feirmeoireacht beostoic, dóiteáin foraoise a laghdú, go háirithe i dtíortha na 
Meánmhara; á chur i bhfios, thairis sin, a thábhachtaí atá gréasán cuimsitheach agus 
dea-chothabháilte de bhóithre foraoise agus bainistiú rialta a dhéanamh ar fhoraoisí 
chun dóiteáin foraoise a chosc agus a bhainistiú, lena seachnaítear, dá bhrí sin, 
scaoileadh carbóin ó dhóiteáin foraoise nach bhfuil gá leo, rud a dhéanann difear don 
aeráid; á chur i bhfáth gur cheart na deiseanna chun lotnaidí a rialú i limistéir mhóra a 
mhéadú; ag cur béim ar an bhfíoras, sa chomhthéacs sin, an gá atá leis na himeachtaí sin 
a chosc ar bhonn níos fearr trí fhoraoisí a dhéanamh níos athléimní, mar shampla trí 
thaighde agus nuálaíocht, malartú faisnéise agus comhoibriú maidir le bealaí chun 
tubaistí nádúrtha a chomhrac;

24. ag aithint go bhfuil ról ag an mbithéagsúlacht in áirithiú go bhfanfaidh éiceachórais 
foraoise sláintiúil agus athléimneach; ag tabhairt dá haire, áfach, go bhfuil gá le 
hacmhainní airgeadais leordhóthanacha chun limistéir nádúrtha aitheanta a bhainistiú; á 
thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé caomhnú an dúlra a chomhtháthú go 
pragmatach in SFM, gan na limistéir faoi chosaint a mhéadú agus ualaí breise riaracháin 
agus airgeadais a chruthú; ag tacú le líonraí a chur ar bun a chruthaítear ar bhonn 
tionscnaimh atá á stiúradh ag na Ballstáit chun na críche sin;

25. á chur i bhfáth gur cheart don Aontas cistiú leordhóthanach ó bhuiséad CBT a 
leithdháileadh ar bhearta don earnáil foraoisbhunaithe, a chomhfhreagraíonn d’ionchais 
nua na hearnála sin, lena n-áirítear infheistíocht san fhorbairt ar limistéir foraoise agus i 
bhfeabhsú inmharthanacht na bhforaoisí, gréasáin de bhóithre foraoise a chothabháil, 
teicneolaíocht foraoiseachta, nuálaíocht, agus táirgí foraoiseachta a phróiseáil agus a 
úsáid; ag cur béim ar an ngá atá ann le laghdú a dhéanamh ar ualaí riaracháin i mbearta 
foraoiseachta AE agus i Státchabhair i gcoitinne, mar shampla trí bhlocdhíolúintí a 
cheadú chun freagairt go mear do dhúshláin i gcás foraoisí;

26. á thabhairt chun suntais gur fadhbanna tromchúiseacha iad dífhoraoisiú domhanda agus 
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díghrádú foraoisí; á chur i bhfios gur cheart tionscnaimh bheartais a fhorbairt chun dul i 
ngleic le saincheisteanna lasmuigh de AE, lena ndírítear ar na tíortha trópaiceacha agus 
ar na nithe is cúis le cleachtais neamh-inbhuanaithe i bhforaoisí ó áiteanna atá lasmuigh 
den earnáil foraoise, go háirithe trí úsáid a bhaint as lipéadú geografach, deimhniú 
inbhuanaitheachta agus toirmisc ar rochtain ar mhargadh AE do tháirgí nach 
gcomhlíonann na caighdeáin atá ann faoi láthair; á chur i bhfáth an gá atá le cur chun 
feidhme Rialachán Adhmaid AE agus plean gníomhaíochta FLEGT (Forfheidhmiú an 
Dlí, Rialachas agus Trádáil i dtaca le Foraoisí) a chothú chun cosc a chur ar adhmad a 
fhaightear go neamhdhleathach nó go neamh-inbhuanaithe a allmhairiú chuig margadh 
AE, arb ionann é agus iomaíocht éagórach d’earnáil foraoiseachta na mór-roinne agus 
sna réigiúin is forimeallaí;

27. á chur i bhfáth an gá atá leis na córais faisnéise foraoise atá faoi fhreagracht na 
riarachán inniúil náisiúnta go léir a choimeád; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá faisnéis 
eolaíochtbhunaithe agus chothrom lena ngabhann táscairí socheacnamaíocha chun aon 
bheartas a bhaineann le foraoisí a fhorbairt, agus á iarraidh go roinnfear sonraí den sórt 
sin leis na geallsealbhóirí lena mbaineann, amhail cónaidhmeanna fiaigh nó seomraí 
talmhaíochta chun comhordú éifeachtach na ngníomhaíochtaí arna gcur chun feidhme a 
áirithiú;

28. á iarraidh ar Bhuanchoiste Foraoiseachta an Choimisiúin ról lárnach a thabhairt do na 
Ballstáit sa chomhordú ar an earnáil foraoiseachta; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
rannpháirtíocht chomhthreomhar na ngeallsealbhóirí ábhartha sa Ghrúpa Idirphlé 
Sibhialta maidir le Foraoiseacht agus Corc; ag tathant ar an gCoimisiún oibriú le 
Parlaimint na hEorpa agus leis na Ballstáit maidir leis an gcomhordú ar an earnáil 
foraoiseachta;

29. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.

Or. en


