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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 don teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 maidir leis ‘An 
gComhaontú Glas don Eoraip’ (COM(2019)0640), don teachtaireacht ón gCoimisiún an 
20 Bealtaine maidir le Straitéis Bhithéagsúlachta AE do 2030 (COM(2020)0380), agus 
do an rúin a tháinig uaidh an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip1 agus an 16 Eanáir 2020 maidir leis an 15ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe 
(COP15) don Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch2,

– ag féachaint do Dhearbhú Nua-Eabhrac maidir le Foraoisí, a dhaingnigh an tAontas 
Eorpach an 23 Meitheamh 2014,

– ag féachaint don rún uaithi an 28 Aibreán 2015 maidir le ‘Straitéis nua Foraoise AE: 
d’fhoraoisí agus don earnáil foraoisbhunaithe’3,

– 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 don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 30 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0015.
3 IO C 346, 21.9.2016, lch. 17.
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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 
feidhme Straitéis Foraoise AE “Straitéis nua Foraoise AE: d’fhoraoisí agus don earnáil 
foraoisbhunaithe’’,

– ag féachaint don Mheasúnú Domhanda um Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus 
Éiceachórais a d’fhoilsigh an Clár Idir-Rialtasach maidir le Beartas Eolaíochta um 
Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais (IBPES) an 31 Bealtaine 2019,

– 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 don Athbhreithniú Meántéarma ar an Straitéis Bhithéagsúlachta go dtí 
2020,

– ag féachaint do Straitéis Aeráide 2050,

– ag féachaint d’fhreagrachtaí Bhallstáit AE faoin gCoinbhinsiún maidir leis an 
Éagsúlacht Bhitheolaíoch (CBD), faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an 
Athrú Aeráide (UNFCC) agus faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe chun an 
Gaineamhlú a Chomhrac (UNCCD),

– 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 gur tháinig méadú suntasach ar fhoraoisí agus coillearnach eile san Aontas idir 
1990 agus 2015 mar thoradh ar chláir spriocdhírithe agus fás nádúrtha, lena 
gcumhdaítear 43% de chríoch AE, arb ionann é agus 182 mhilliún heicteár, agus 5% 
d’fhoraoisí iomlána an domhain; de bhrí gurb ionann limistéir foraoise agus leath de 
líonra Natura 2000; de bhrí go bhfuil roinnt Ballstát, ina bhfuil níos mó ná leath dá 
gcríocha faoi fhoraois, ag brath ar an bhforaoiseacht; de bhrí go bhfuil 60% d’fhoraoisí 
in AE faoi úinéireacht phríobháideach, úinéirí ar mhionscála den chuid is mó a bhfuil 
níos lú ná trí heicteár foraoise acu; de bhrí go bhfuil cuid shuntasach de bhithéagsúlacht 
talún na hEorpa lonnaithe i bhforaoisí;

B. de bhrí go bhfuil gealltanas tugtha ag AE i leith Spriocanna Aichi den Choinbhinsiún 
maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, amhail sprioc 7, lena gceanglaítear go ndéanfar 
limistéir atá faoi chuimsiú na talmhaíochta, an dobharshaothraithe agus na foraoiseachta 
a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe faoi 2020, agus caomhnú na bithéagsúlachta á 
áirithiú ar an mbealach sin, ach nach bhfuiltear ag dréim leis go mbainfidh AE na 
spriocanna sin amach;

C. de bhrí gur éiceachórais chiorclacha iad foraoisí atá bunaithe ar ábhar agus cothaithigh 
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atá laistigh díobh a athchúrsáil go hiomlán; de bhrí go bhfuil bainistíocht ghníomhach 
d’aon chineál bunaithe ar acmhainní a shaothrú ó na héiceachórais sin, rud a dhéanann 
difear dosheachanta agus diúltach dá bhfeidhmiú, struchtúr agus bithéagsúlacht;

D. de bhrí go bhfuil go leor gnéithe d’fhoraoisí agus d’fhoraoiseacht á rialú faoi 
reachtaíocht AE, amhail na Treoracha maidir le hÉin agus le Gnáthóga, an 
comhbheartas talmhaíochta (CBT), an Rialachán maidir le hÚsáid Talún, Athrú ar 
Úsáid Talún agus Foraoiseacht (LULUCF), an Treoir maidir le Fuinneamh Inathnuaite 
agus an Rialachán Adhmaid;

E. de bhrí, de réir na tuarascála ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil dar teideal ‘An 
Comhshaol Eorpach – staid agus ionchas 2020’, léiríonn treochtaí fadtéarmacha i 
ndaonraí éan, lena n-áirítear éin choitinne foraoise, go bhfuil meath ollmhór tagtha ar 
bhithéagsúlacht san Eoraip, agus go bhfuil dianbhainistiú ar fhoraoisí aitheanta mar 
cheann de na spreagthóirí4; de bhrí, de réir na tuarascála céanna, go bhfuil dúshláin 
chomhshaoil os comhair na hEorpa ar scála agus ar bhonn práinne gan fasach; de bhrí 
go bhfuil gá le gníomhaíocht phráinneach sna 10 mbliana amach romhainn chun 
aghaidh a thabhairt ar ráta scanrúil chailliúint na bithéagsúlachta, ar thionchar 
méadaitheach an athraithe aeráide agus ar ró-thomhaltas acmhainní nádúrtha;

F. de bhrí, murab ionann agus foraoisí atá níos óige agus faoi bhainistiú, gur stoic charbóin 
bhunriachtanacha iad crainn mhóra agus foraoisí slána atá níos sine a sholáthraíonn 
gnáthóg riachtanach agus nach féidir iad a ionadú ar feadh 100-150 bliain ar a laghad 
má dhéantar iad a bhuain; de bhrí go leanann foraoisí cianaosta de charbón a bhaint 
agus a stóráil ón atmaisféar, lena n-áirítear in ithir foraoise; de bhrí go bhfuil foraoisí 
príomhúla imithe, nach mór, ó AE;

G. de bhrí go luaitear i dtuarascáil 2018 ón gCoimisiún maidir leis an dul chun cinn atá 
déanta i gcur chun feidhme straitéis foraoise reatha AE gur dúshlán mór i gcónaí é 
beartas bithéagsúlachta AE a chur chun feidhme agus ‘nach léirítear aon fheabhas go dtí 
seo i dtuarascálacha ar chaomhnú gnáthóg agus speiceas foraoise’; de bhrí, don tréimhse 
2007-2012, gur thuairiscigh na Ballstáit nach raibh ach 26% de na speicis foraoise agus 
15% de ghnáthóga foraoise, ar chun leas na hEorpa iad, mar a liostaítear sa Treoir 
maidir le Gnáthóga, i ‘stádas caomhantais fabhrach’; de bhrí go bhfuil laghdú ag teacht 
ar cháilíocht na bhforaoisí in AE le tamall fada; de bhrí go bhfuil saincheist na 
lománaíochta neamhdhleathaí fós gan réiteach i roinnt Ballstát;

H. de bhrí, i gcomhréir le hAirteagal 4 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
(CFAE), gur inniúlacht roinnte idir an tAontas agus a Bhallstáit é an comhshaol; de bhrí 
go bhforáiltear le hAirteagal 191 CFAE go mbeidh sé mar aidhm le beartas AE i leith 
an chomhshaoil, inter alia, ardleibhéal cosanta a bhaint amach; de bhrí gur rialaigh an 
Chúirt Bhreithiúnais go bhfuil foraoisí mar chuid d’oidhreacht nádúrtha AE agus go 
gcumhdaítear iad, dá bhrí sin, le hAirteagal 1915;

4 Tuarascáil ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil ar ‘An gComhshaol Eorpach – staid agus ionchas 2020’, 
leathanach 83.
5 Breithiúnas na Cúirte (Cúigiú Dlísheomra) an 25 Feabhra 1999 i gcásanna uamtha C-164/97 agus C-165/97, 
Parlaimint na hEorpa v Comhairle an Aontais Eorpaigh, ECLI:AE:C:1999:99, mír 16.
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I. de bhrí gur fhógair Parlaimint na hEorpa éigeandáil aeráide agus chomhshaoil an 28 
Samhain 20196

J. de bhrí gur cuid lárnach d’fhorbairt inbhuanaithe iad foraoisí; de bhrí, chun cabhrú le 
cailliúint na bithéagsúlachta agus géarchéimeanna aeráide a chomhrac, go bhfuil sé 
ríthábhachtach go ndéanfar foraoisí a chosaint, a athbhunú agus a bhainistiú ar bhealach 
a mhéadóidh a n-acmhainn maidir le stóráil charbóin agus cosaint na bithéagsúlachta; 
de bhrí gur mó chumas na n-éiceachóras slán ná na cinn dhíghrádaithe chun strusairí 
comhshaoil a shárú, lena n-áirítear athruithe ar an aeráid, toisc go bhfuil airíonna iontu a 
chuireann ar a gcumas a n-acmhainn oiriúnaitheach a uasmhéadú; de bhrí, murab ionann 
agus foraoisí atá níos óige agus foraoisí bainistithe, go sholáthraíonn crainn mhóra agus 
foraoisí slána atá níos sine gnáthóg riachtanach agus go ndéanann siad níos mó dé-
ocsaíd charbóin (CO2) a stóráil; de bhrí go bhfuil gnáthóga foraoise agus conairí 
foraoise idirnasctha ríthábhachtach chun a áirithiú go mairfidh flóra agus fána atá i 
mbaol;

K. de bhrí, go bhfuil ról ilfheidhmeach ag foraoisí agus ag limistéir foraoise ós gur 
éiceachórais chiorclacha iad, atá bunaithe ar ábhair agus cothaithigh a athchúrsáil go 
hiomlán, agus go bhfuil siad ríthábhachtach chun an timthriall uisce a rialáil, lena n-
áirítear mar choinneáil uisce chun tuilte a chosc, CO2 a ionsú, carbón a stóráil, 
bithéagsúlacht talún a óstáil, agus deiseanna áineasa agus folláine a bhfuil 
dlúthcheangal acu leis an dúlra a chur ar fáil, chomh maith le rannchuidiú a dhéanamh 
le fás eacnamaíoch agus le fostaíocht i gceantair thuaithe agus uirbeacha, áiteanna ina 
bhfuil earnáil foraoiseachta AE ina colún tábhachtach ina bhfuil níos mó ná 3 mhilliún 
duine fostaithe; de bhrí go bhfuil na poist sin ag brath ar éiceachórais foraoise 
athléimneacha san fhadtéarma;

L. de bhrí go bhfuil gealltanas tugtha ag AE maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
de chuid na Náisiún Aontaithe, lena n-áirítear sprioc 15, arb é sin úsáid inbhuanaithe 
éiceachóras talún a chosaint, a athbhunú agus a chur chun cinn, foraoisí a bhainistiú ar 
bhealach inbhuanaithe, gaineamhlú a chomhrac, díghrádú talún a stopadh agus a 
aisiompú, agus chun cailliúint na bithéagsúlachta a stopadh;

M. de bhrí go rannchuidíonn foraoisí go héifeachtach leis an gcothromaíocht chríochach, 
fás eacnamaíoch agus fostaíocht i limistéir thuaithe agus uirbeacha, agus go gcuidíonn 
siad le hiomaíochas earnáil na foraoiseachta a choimeád; de bhrí go bhfuil cur chuige 
cothrom maidir le gach feidhm foraoise ríthábhachtach chun comhsheasmhacht a 
áirithiú idir beartais a bhaineann le foraoisí; de bhrí go bhfuil sé tábhachtach béim a 
leagan ar na hiarrachtaí leanúnacha atá á ndéanamh ag úinéirí agus bainisteoirí foraoise 
chun forbairt inbhuanaithe foraoise a áirithiú, agus a thábhachtaí atá sé a n-
acmhainneacht a fheabhsú tuilleadh chun cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don 
Eoraip a bhaint amach agus an bithgheilleagar a fhorbairt, agus seirbhísí éiceachórais 
agus bithéagsúlacht á ráthú ag an am céanna; de bhrí go bhfuil traidisiún fada agus taithí 
ag úinéirí agus bainisteoirí foraoise AE maidir le foraoisí ilfheidhmeacha a bhainistiú; 
de bhrí, áfach, i ngeall ar dhúshláin reatha, go bhfuil gá le heolas maith ar éiceolaíocht 

6 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 28 Samhain 2019 maidir leis an éigeandáil aeráide agus chomhshaoil, Téacsanna 
arna nglacadh P9_TA(2019)0078.
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foraoise, lena n-áirítear chun dul i ngleic le suaitheadh nádúrtha;

N. de bhrí go bhfuil méadú ag teacht ar an éileamh domhanda atá ar fhiadhúlra barántúil, 
agus go bhfuil méadú suntasach tagtha ar thacaíocht an phobail d’éiceachórais na 
bhforaoisí a chosaint go dian;

O. de bhrí go bhfuil éagsúlacht ghéiniteach i bhforaoisí riachtanach chun oiriúnú do dhálaí 
comhshaoil atá ag athrú, amhail an t-athrú aeráide, agus chun bithéagsúlacht a 
athbhunú;

P. de bhrí gur léir i dTuarascáil Speisialta ó Phainéal Idir-Rialtasach na Náisiún Aontaithe 
ar an Athrú Aeráide (IPCC) maidir le hÚsáid Talún gur rannchuidigh foraoiseacht 
tráchtála le méadú a dhéanamh ar ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa, cailliúint 
éiceachórais nádúrtha, agus an meath ar an mbithéagsúlacht;

Q. de bhrí go bhfuil luach ollmhór le foraoisí na hEorpa i gcás maolú a dhéanamh ar an 
athrú aeráide, ós rud é go ndéanann siad 10% d’astaíochtaí carbóin de chuid na hEorpa 
a ionsú agus a stóráil, agus go bhféadfaí an acmhainneacht sin a mhéadú; de bhrí go 
soláthraíonn foraoisí amhábhair inathnuaite agus atá neamhdhíobhalach don aeráid a 
fheidhmíonn in ionad ábhair atá dian ar fhuinneamh agus breoslaí iontaise; de bhrí gur 
cheart, áfach, prionsabal an ‘chascáidithe’ a aithint agus a úsáid mar bhealach tairbhiúil 
chun éifeachtúlacht acmhainní a fheabhsú sa straitéis nua foraoise; de bhrí go ndéanann 
foraoisí thart ar 2.5 oiread níos mó CO2 a stóráil agus a ionsú in ithreacha ná i 
mbithmhais crann; de bhrí go raibh caillteanas ithreach suas le 26.6% ag foraoisí a bhí 
buailte ag dóiteáin agus lománaíocht; de bhrí nach foláir a thabhairt chun suntais a 
thábhachtaí atá éiceachórais chasta foraoise agus foraoisí aibí;

R. de bhrí gurb ionann ‘leasfhoraoisiú’ agus cleachtas ina ligtear d’fhoraoisí fás go barr a 
n-acmhainn éiceolaíoch chun carbón a stóráil agus lán a n-acmhainneachta ó thaobh na 
bithéagsúlachta de a bhaint amach;

S. de bhrí go n-aithnítear le Rialachán LULUCF, chun scála iomlán bithéagsúlachta agus 
feidhmíocht foraoise a chaomhnú agus chun an gá atá le maolú agus oiriúnú don athrú 
aeráide a urramú, go bhfuil linn carbóin mharbh-adhmaid san fhoraois cosúil le táirgí 
adhmaid buainte fadsaoil, toisc nach ndéantar a charbón a ocsaídiú ar an toirt agus go 
gcuireann sé micreagnáthóga ríthábhachtacha ar fáil ar a bhfuil líon áirithe speiceas, 
lena n-áirítear speicis chosanta, ag brath, go bhfuil sé ríthábhachtach cion de limistéir 
foraoise a chosaint ar aon chineál idirghabhála gníomhaí daonna; de bhrí go bhfuil 
roghanna nua maidir le hoiriúnú agus maolú ar an athrú aeráide ceaptha, lena n-áirítear 
leasfhoraoisiú7 agus foraoiseacht a bhfuil dlúthcheangal aici leis an dúlra;

T. de bhrí, de réir an mhéid a bhí sa Tuarascáil Mheasúnaithe Dhomhanda maidir le 
Seirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais ó 2019 (IPBES), go bhfuil an dúlra ag 
meath ar fud an domhain ag rátaí gan fasach i stair an duine agus tá 1 mhilliún speiceas 

7 ‘Leasfhoraoisiú: foraoisí atá ann cheana féin a fhás ar bhealach atá slán dá n-acmhainneacht éiceolaíoch’, mar 
atá in William R Moomaw, ‘2019: Intact Forests in the United States: Proforestation Mitigates Climate Change 
and Serves the Greatest Good’, in Frontiers in Forests and Global Change.
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ainmhithe agus planda i mbaol a ndíothaithe;

U. de bhrí gurb é CBT príomhfhoinse chistí AE i gcás bainistiú foraoisí;

V. de bhrí gur minic gur monashaothrú iad na plandálacha, ina bhfuil níos lú 
bithéagsúlachta ná foraoisí nádúrtha agus foraoisí leathnádúrtha, agus nach bhfuil 
chomh athléimneach ó thaobh an athraithe aeráide de, rud a fhágann go mbíonn níos mó 
caillteanas carbóin ann mar gheall ar shuaitheadh nádúrtha;

W. de bhrí go mbíonn tionchair dhifriúla ag cineálacha éagsúla leagain crainn ar acmhainní 
stórála dé-ocsaíd charbóin, ar cháilíocht na hithreach agus ar stádas caomhnaithe na 
bhforaoisí; de bhrí gurb é glanleagan ar limistéir mhóra an modh is díobhálaí, ós rud é 
go mbaintear cuid mhaith den ábhar orgánach agus de na fréamhacha orgánacha as an 
ithir, go bhfuil sé ina shiocair le carbón atá stóráilte san ithir a scaoileadh (atá tuairim is 
2.5 uair an oiread agus a stóráiltear i mbithmhais crann) agus go ndéantar dochar 
suntasach do struchtúr casta na foraoise agus dá héiceachórais a bhraitheann air;

X. de bhrí go bhfuil fóirdheontais bhithfhuinnimh ina gcúis leis an ngéarú ar chóimheas 
úsáid an adhmaid idir úsáid ábhair agus fuinnimh, agus le méadú saorga ar sholáthar 
bithmhaise8 ag an am céanna, rud a laghdaíonn acmhainneacht na bhforaoisí carbón a 
cheapadh;

Y. de bhrí go gcuidíonn fóirdheontais d’foinsí éagsúla fuinnimh inathnuaite le borradh a 
chur faoin earnáil; de bhrí gur féidir le hearnálacha an fhuinnimh gréine agus gaoithe 
agus na teicneolaíochtaí gaolmhara iad féin a chothú gan fóirdheontais tar éis uas-
scálaithe tosaigh; de bhrí, áfach, nach bhfuil sé sin fíor i gcás an bhithfhuinnimh, ar 
earnáil í nach mbíonn ag feidhmiú ach a bhuí le fóirdheontais;

Z. de bhrí go bhfuil na sonraí atá ar fáil faoi fhoraoisí ar leibhéal AE neamhiomlán agus de 
cháilíocht éagsúil, rud a chuireann bac ar bhainistiú agus ar chaomhnú foraoisí in AE 
agus sna Ballstáit a chomhordú;

AA. de bhrí go bhfuil dífhoraoisiú rábach ar cheann de na tosca a chruthaigh ‘stoirm fhoirfe’ 
chun galair a sceitheadh ón bhfiadhúlra go daoine9;

AB. de bhrí go bhfuil freagracht ar AE a áirithiú nach gcuirfidh ár bpatrúin tomhaltais ná ár 
n-allmhairí ó thríú tíortha le dífhoraoisiú nó le díghrádú foraoise, ná le tiontú nó 
díghrádú éiceachóras nádúrtha eile, in áiteanna eile ar domhan;

1. á chur in iúl gur geal léi an cinneadh ón gCoimisiún chun straitéis nua foraoise a 
mholadh; á chur i bhfáth go bhfuil gá le straitéis foraoise chun prionsabal na 

8 Tuarascáil 2018 ó Airmheán Comhpháirteach Taighde de chuid an Choimisiúin Eorpaigh dar teideal ‘Táirgeadh, 
soláthar, úsáidí agus sreabha bithmhaise san Aontas Eorpach’: ‘Go deimhin, mar thoradh ar na spriocanna 
d’fhuinneamh inathnuaite atá leagtha síos ag AE, tá borradh tagtha faoi thomhaltas na bithmhaise adhmaid.’. 
Meastacháin le haghaidh úsáid fuinnimh adhmaid: 42% (2005), 43% (2010), 48% faoi láthair, cé gur dócha nach 
dtuairiscítear úsáidí fuinnimh.
9 Alt ó Aoí-Saineolaí IPBES dar teideal ‘Ní Foláir do Bhearta Spreagtha COVID-19 Saoil a Shábháil, Saothair a 
Chosaint agus an Dúlra a Choimirciú chun Riosca Paindéimí sa Todhchaí a Laghdú’, le hOllúna Josef Settele, 
Sandra Díaz agus Eduardo Brondizio agus an Dochtúir Peter Daszak, 27 Aibreán 2020. 
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coimhdeachta a urramú; á chur i bhfáth an gá atá ann go n-aithneofaí leis an straitéis 
foraoise inniúlachtaí AE i réimse chosaint an chomhshaoil, lena n-áirítear foraoisí; á 
mheabhrú go gcaithfidh beartas AE maidir leis an gcomhshaol, faoi Airteagal 191 
CFAE, rannchuidiú le caomhnú, cosaint agus feabhsú cháilíocht an chomhshaoil agus le 
húsáid stuama agus réasúnach acmhainní nádúrtha, i measc cuspóirí eile; á mheabhrú go 
bhfuil tionchar ag roinnt píosaí reachtaíochta AE ar fhoraoisí agus ar bhainistiú foraoisí; 
ag cur béim, ina leith sin, ar an ngá atá le straitéis foraoise atá iomlánaíoch agus 
comhsheasmhach lena gcuirfí feabhas ar ról ilfheidhmeannach na bhforaoisí agus ar an 
earnáil foraoisbhunaithe in AE, agus lena gcuirfí chun cinn na sochair shochaíocha, 
eacnamaíocha agus comhshaoil atá le foraoisí, agus cuspóirí aeráide agus comhshaoil 
AE á n-urramú go hiomlán; ag cur béim ar an ngá atá le tosaíochtaí soiléire a leagan 
síos le cosaint na haeráide agus na bithéagsúlachta mar chuspóirí lárnacha idirnasctha i 
straitéis nua foraoise AE; á chur i bhfios go láidir an gá práinneach atá le suaitheadh 
nádúrtha a chosc agus a bhainistiú; á thabhairt chun suntais gur cheart go mbeadh an 
straitéis foraoise i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus go mbeadh sí 
ailínithe le Straitéis Bhithéagsúlachta 2030;

2. ag tabhairt dá haire, de réir na Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil, go ndéanann 
coillte uirbeacha rannchuidiú suntasach freisin le dul i ngleic leis an athrú aeráide agus a 
thionchar ar an tsláinte, agus go dtarraingítear aird ar an bhfeidhm thar a bheith 
riachtanach a bhaineann leo i gcomhair cónaitheoirí bailte agus cathrach mar áiteanna 
áineasa agus mar thimpeallachtaí nádúrtha; á chur i bhfáth, chomh maith le coillte i 
gceantair thuaithe, gur cheart meastóireacht a dhéanamh freisin ar choillearnacha 
uirbeacha agus ar idirghníomhaíocht coillte agus crann le limistéir uirbeacha agus fho-
uirbeacha, go háirithe i ndáil leis na triomaigh leanúnacha, agus gur cheart tuiscint níos 
fearr a bheith ann maidir lena bhfeidhm do na pobail sin;

3. ag cur béim ar an ngá atá le straitéis foraoise iomlánaíoch agus chomhsheasmhach lena 
gcuirfí feabhas ar ról ilfheidhmeannach na bhforaoisí agus ar na hearnála 
foraoisbhunaithe in AE agus lena gcuirfí chun cinn na sochair fhorleathana, 
chomhshaoil, shochaíocha, eacnamaíocha agus chultúrtha atá le foraoisí; ag cur béim, 
ina leith sin, gur gá gníomhú go práinneach mar thosaíocht chun na dúshláin nádúrtha 
agus an brú atá roimh fhoraoisí faoi láthair a chosc agus a bhainistiú agus chun an 
dífhoraoisiú a chomhrac;

4. á chur i bhfios go láidir gur cheart go bhfeidhmeodh an straitéis nua foraoise mar 
ionstraim beartais lárnach in AE chun comhordú éifeachtúil a dhéanamh ar bheartais 
agus ar thionscnaimh a bhaineann le foraoisí mar chuid den Chomhaontú Glas don 
Eoraip; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit machnamh a dhéanamh ar 
spriocanna a thabhairt isteach do chumhdach foraoise d’fhonn na leibhéil reatha a 
mhéadú ar bhealach inbhuanaithe agus ag an am céanna tacú le spriocanna 2030 maidir 
le limistéir faoi chosaint, lena n-áirítear foraoisí, agus athbhunú i gcomhréir le straitéis 
bithéagsúlachta AE agus na hiarrataí10 ó Pharlaimint na hEorpa go ndéanfaí dífhoraoisiú 
a shrianadh agus cáilíocht na bhforaoisí agus na gcoillearnach atá ann cheana a 

10 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Eanáir 2020 maidir leis an 15ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe 
(COP15) don Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, Téacsanna arna nglacadh, 
P9_TA(2020)0015.
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fheabhsú; á mheas gur cheart go n-áireofaí sa straitéis foraoise ionstraimí leormhaithe 
chun na spriocanna sin a bhaint amach;

5. á chur i bhfáth gurb ionann foraoisí agus beagnach leath d’achar dromchla iomlán 
láithreáin Natura 2000 (i.e. 37.5 milliún heicteár) agus go bhfuil 23% d’fhoraoisí ar fad 
de chuid na hEorpa laistigh de na suíomhanna sin, a bhfuil ríthábhacht ag baint le 
foraoisí dóibh11; á chur i bhfios go láidir, sa chomhthéacs sin, an gá práinneach atá le 
hurraim a léiriú i ndáil le gealltanas an Choimisiúin cur chuige neamhfhulaingthe a 
ghlacadh i leith neamhchomhlíonadh na reachtaíochta comhshaoil agus go háirithe tús 
áite a thabhairt d’fhorfheidhmiú éifeachtach reachtaíocht AE maidir leis an dúlra, lena 
n-áirítear pleananna bainistíochta leormhaithe do láithreáin Natura 2000, agus measúnú 
a dhéanamh cibé ar cuireadh cistí leordhóthanacha ar fáil chun foraoisí a chosaint i 
láithreáin Natura 2000, lena n-áirítear trí nósanna imeachta maidir le sáruithe; á chur i 
bhfios, i ndáil leis sin, go bhfuil cúig mhórdhúshlán ann maidir le cur chun feidhme 
Natura 2000 i bhforaoisí:

(1) an chothromaíocht idir caomhnú na bithéagsúlachta agus táirgeadh 
adhmaid,

(2) comhtháthú caomhnaithe agus riachtanas geallsealbhóirí áitiúla,

(3) athrú aeráide,

(4) an easpa cistithe, agus

(5) coinbhleacht le beartais earnálacha eile;

chuige sin, ag iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit an méid seo a leanas:

(1) feabhas a chur ar chumarsáid agus trédhearcacht;

(2) béim níos mó a chur ar an eolaíocht atá taobh thiar de chaomhnú agus 
straitéisí bainistíochta á dtarraingt suas agus i bhfreagairt don athrú 
aeráide,

(3) ról níos mó a thabhairt don phobal i gcoitinne agus beartas á cheapadh 
agus á chur chun feidhme,

(4) straitéis éifeachtach chistithe a chur i bhfeidhm,

(5) beartas comhtháite Eorpach um úsáid talún agus um chaomhnú a bhunú, 
agus

(6) feabhas a chur ar eolas faoi chur chun feidhme Natura 2000 i bhforaoisí, 
agus faoi thionchar Natura 2000 ar bhithéagsúlacht, ar bhainistiú foraoisí 
agus ar úsáidí eile talún ar fud AE;

6. ag tabhairt dá haire go gcuireann coimirciú agus bainistiú inbhuanaithe ár bhforaoisí go 

11 An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, ‘Eiceachórais Foraoise Eorpacha – Riocht agus Treochtaí’, 2016.
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mór lenár bhfolláine i gcoitinne agus nár cheart go mbeidís faoi réir dhlí na 
hiomaíochta; á mheabhrú gur áit chónaithe iad foraoisí do ghníomhaíochtaí chun leasa 
an phobail i réimse na fóillíochta agus na sláinte, chomh maith le hoideachas;

7. ag tabhairt dá haire, ag tagairt do ról ilfheidhmeach na bhforaoisí, gur cheart gach gné a 
chur chun cinn: feidhm chosantach foraoisí mar ghnáthóg do speicis ainmhí agus planda 
nach bhfuil áireamh leo, feidhm fóntais foraoisí mar fhoinsí adhmaid agus táirgí eile, 
agus feidhm cosanta foraoisí le haghaidh flóra agus fána; á chur i bhfáth nach mór 
feidhmeanna éiceolaíocha, eacnamaíocha agus sóisialta na bhforaoisí a mheas i 
gcomhar le chéile;

8. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfar rochtain ar 
thacaíocht AE d’fhoraoisí a shimpliú agus deireadh a chur le rómhaorlathas, agus na 
deacrachtaí atá ag úinéirí talún beaga agus meánmhéide agus ag roinnt eintiteas poiblí a 
chur san áireamh;

9. á chur i bhfáth go bhfuil tuairimí éagsúla ann maidir le hacmhainneachtaí ionsúcháin 
CO2 atá ag cineálacha éagsúla foraoisí, agus go léiríonn taighde eolaíoch go n-ionsúnn 
foraoisí athléimneacha, sláintiúla agus bithéagsúla níos mó CO2 ná foraoisí a bhuantar 
go dian; ag tathant, dá bhrí sin, gur cheart don straitéis nua foraoise bainistiú 
inbhuanaithe ar fhoraoisí a chur chun cinn; á mheabhrú go bhfuil gealltanas tugtha ag 
AE agus ag a Bhallstáit an sainmhíniú agus na prionsabail maidir le bainistiú 
inbhuanaithe foraoisí (SFM)12 a chur i bhfeidhm; ag tabhairt dá haire, áfach, go bhfuil 
an Coimisiún ag forbairt sainmhíniú ar bhainistiú inbhuanaithe foraoisí ar leibhéal AE, 
ar cheart é a bheith bunaithe ar na caighdeáin inbhuanaitheachta is airde, le cosaint na 
bithéagsúlachta agus linnte luachmhara carbóin mar ghnéithe lárnacha; á thabhairt chun 
suntais na tairbhí foriomlána don aeráid a eascraíonn as foraoisí agus as an slabhra 
luacha foraoisbhunaithe, eadhon ceapadh CO2, stóráil charbóin agus ionadú 
inbhuanaithe amhábhar agus fuinnimh iontaise-bhunaithe feabhsaithe; ag aithint gur gá 
a áirithiú le bainistiú inbhuanaithe foraoisí go ndéanfar bithéagsúlacht foraoise na 
hEorpa a chosaint; ag tabhairt dá haire nach gá go mbeadh cosaint agus táirgeadh 
foraoise i gcontrárthacht le chéile, ach go bhféadfaidís a bheith comhoiriúnach le chéile 
i gcásanna áirithe agus go mbeadh toradh dearfach acu ó thaobh chosaint na haeráide 
de;

10. ag cur i bhfáth, i gcúinsí áirithe, go bhfuil comhbhabhtáil idir an aeráid a chosaint agus 
bithéagsúlacht a chosaint in earnáil an bhithgheilleagair, agus go háirithe san 
fhoraoiseacht, a bhfuil ról lárnach aici san aistriú chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
na haeráide de; á chur in iúl gur cúis bhuartha di nár tugadh aghaidh leordhóthanach ar 
an gcomhbhabhtáil sin sa phlé a rinneadh le déanaí maidir le beartais; á iarraidh ar na 
geallsealbhóirí ar fad cur chuige comhtháite a fhorbairt chun cosaint na bithéagsúlachta 
agus cosaint na haeráide a thabhairt le chéile in earnáil agus i mbithgheilleagar atá faoi 
bhláth;

11. ag tabhairt dá haire, cé nach bhfuil ach líon beag de na foraoisí is fearr atá caomhnaithe, 
nach mbaintear aon táirgí astu, gur cheart an aird chuí atá dlite dóibh a thabhairt orthu, 

12 Curtha ar fáil i Foraoisí na hEorpa Rún Heilsincí H1 ó 1993.
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ós rud é go gcuireann siad leis an eolas, leis an tsláinte agus leis an éiceathurasóireacht 
nach féidir linn a shéanadh ar na glúnta atá le teacht; á chur i bhfáth gur cheart go 
mbeadh ról ríthábhachtach ag Natura 2000, mar líonra Eorpach um chaomhnú gnáthóg 
éiceolaíochta, i straitéis foraoisí na hEorpa; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur 
cheart go mbeadh Natura 2000 ríthábhachtach chun cosaint agus caomhnú foraoisí a 
ráthú;

12. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an fhoraoiseacht agus na mbraislí coillearnaí agus go 
bhfuil ról ríthábhachtach acu maidir leis an aeráid a chosaint; á chur i bhfáth go 
ngineann foraoiseacht agus seirbhísí foraoiseachta, chomh maith le hoibríochtaí 
próiseála iartheachtacha, gníomhaíocht eacnamaíoch shuntasach, go háirithe i réigiúin 
tuaithe agus i réigiúin atá faoi mhíbhuntáiste struchtúrach, a bhuíochas don éileamh a 
chuireann siad ar thuilleadh earraí agus seirbhísí ó earnálacha eile;

13. á chur i bhfáth gur gá dea-chleachtais a bheith á gcomhroinnt ag na Ballstáit maidir le 
bainistiú agus pleanáil foraoisí; ag tarraingt aird freisin ar a thábhachtaí atá sé treoirlínte 
Eorpacha a bhunú a bheadh nasctha leis na cuspóirí réamhbhunaithe sa Chomhaontú 
Glas don Eoraip, d’fhonn treoir a thabhairt do na Ballstáit maidir le bainistiú, cothabháil 
agus pleanáil foraoiseachta;

14. á chur i bhfáth gur cheart béim a leagan ar chosaint agus leasfhoraoisiú, chomh maith le 
hathfhoraoisiú agus foraoisiú le speicis iomchuí crann de chuid an tsuímh agus an 
chomhshaoil i straitéis foraoiseachta AE a bheidh ann amach anseo; ag tabhairt dá haire 
gurb iad cleachtais bhainistíochta a bhfuil dlúthcheangal leis an nádúr acu an bealach is 
fearr chun na spriocanna sin a bhaint amach;

15. á chur i bhfáth, de réir taighde13, go leanann foraoisí cianaosta de charbón a charnadh, 
rud atá contrártha leis an dearcadh go bhfuil siad neodrach ó thaobh carbóin de nó gur 
foinsí CO2 iad fiú;

16. á chur i bhfáth nach féidir le haon éifeacht ionadaíochta táirgí foraoisbhunaithe 
cúiteamh a dhéanamh as cailliúint foraoisí cianaosta agus príomhúla, a aithnítear a 
bheith do-athsholáthraithe14 agus gur cheart iad a chosaint trí ionstraimí dlíthiúla agus 
dreasachta lena ndírítear ar chastacht, nascacht agus ionadaíochas na bhforaoisí sin15;

17. á iarraidh go ndéanfaí dianchosaint ar fhoraoisí príomhúla agus cianaosta AE mar chuid 
de straitéis foraoise AE;

18. a mheabhrú go bhfuil 60% d’fhoraoisí in AE faoi úinéireacht phríobháideach agus go 
bhfuil níos lú ná trí heicteár d’fhoraoisí ag thart ar dhá thrian d’úinéirí foraoise 
príobháideacha; á chur i bhfáth nach mór é sin a chur san áireamh go cuí i ngach beart 
agus, dá bhrí sin, nach mór é a cheapadh ar bhealach ina mbeidh rochtain ag úinéirí 

13 S. S. Luyssaert et al., 2008: ‘Old-growth forests as global carbon sinks’. In Nature.
14 Teachtaireacht ón gCoimisiún an 23 Iúil 2019 dar teideal ‘Dlús a Chur le Gníomhaíocht AE chun Foraoisí an 
Domhain a Chosaint agus a Athbhunú’ (COM(2019)0352).
15 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Eanáir 2020 maidir leis an 15ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe 
(COP15) don Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, Téacsanna arna nglacadh, 
P9_TA(2020)0015, léitheoireacht dhíreach mhír 52.
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foraoise ar mhionscála orthu agus go bhféadfaidh siad iad a chur chun feidhme go 
praiticiúil; á mheabhrú gur shainaithin an Coimisiún an t-ualach riaracháin agus an 
struchtúr úinéireachta foraoise mar thosca a chuireann srian ar ghlacadh beart áirithe16;

19. á athdhearbhú gurb ionann caomhnú éiceachóras ardcharbóin, lena n-áirítear foraoisí, 
agus rogha freagartha ag a bhfuil tionchar láithreach ar athrú aeráide, murab ionann 
agus foraoisiú, athfhoraoisiú agus athbhunú, a thógann níos mó ama chun beart a 
dhéanamh17; á iarraidh go mbeadh gníomhaíochtaí beartais in AE á dtreorú ag an 
bprionsabal sin;

20. á chur i bhfáth go bhfuil iarmhairtí diúltacha ag an meath leanúnach ar an 
mbithéagsúlacht maidir le go leor seirbhísí éiceachórais a sholáthar leis na deicheanna 
de blianta anuas; ag tabhairt dá haire gur tharla an meath sin i bpáirt mar gheall ar 
dhianchleachtais talmhaíochta agus foraoiseachta; á chur i bhfios go láidir go 
bhféadfaidh iarmhairtí díobhálacha a bheith ag an meath leanúnach sin i rialáil seirbhísí 
do cháilíocht na beatha18;

21. ag aithint go bhfuil athrú aeráide ag athrú acmhainn fáis foraoisí, agus ag méadú 
minicíocht agus tromchúis an triomaigh, na dtuilte agus na ndóiteán, chomh maith le 
forbairt lotnaidí agus galar nua a chothú a bhfuil tionchar acu ar fhoraoisí; ag tabhairt dá 
haire gur mó chumas na n-éiceachóras slán ná cumas na gceann dhíghrádaithe chun 
strusairí comhshaoil a shárú, lena n-áirítear athruithe ar an aeráid, toisc go bhfuil 
airíonna nádúrtha iontu a chuireann ar a gcumas a n-acmhainn oiriúnaitheach a 
uasmhéadú;

22. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go mbeidh pleananna bainistithe foraoise ag foraoisí 
atá os cionn 10 heicteár, pleananna arb éard atá iontu cúinsí stórála carbóin agus 
bithéagsúlachta agus, i gcás inarb infheidhme, cuspóirí Natura 2000 a chomhlíonadh;

23. á mheabhrú na litreach ó níos mó ná 700 eolaí lena n-iarrtar athbhreithniú fónta ó 
thaobh na heolaíochta de a dhéanamh ar an Treoir maidir le Fuinneamh Inathnuaite, go 
háirithe cineálacha áirithe bithmhaise adhmaid a eisiamh ó chomhaireamh i dtreo na 
sprice agus dheireadh a chur lena hincháilitheacht i leith tacaíochta;

24. á thabhairt chun suntais go mbíonn tionchair dhiúltacha ar an mbithéagsúlacht ag 
plandálacha bithfhuinnimh mórscála, lena n-áirítear monashaothrú, agus go háirithe iad 
siúd a ghlacann ionad foraoisí nádúrtha agus talamh feirme cothaithe;

16 Tuarascáil ón gCoimisiún 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 foraoise’ (COM(2018)0811), lch.3.
17 Painéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC), 2019: ‘An tAthrú Aeráide agus an Tuarascáil Talún – 
Achoimre do Lucht Déanta Beartas’.
18 An Clár Idir-Rialtasach maidir le Beartas Eolaíochta um Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais (IPBES) 
(2018): Achoimre do lucht déanta beartas ar an tuarascáil measúnaithe réigiúnaigh maidir le seirbhísí 
bithéagsúlachta agus éiceachórais don Eoraip agus do Lár na hÁise ón gClár Idir-Rialtasach maidir le Beartas 
Eolaíochta um Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus Éiceachórais. M. Fischer, M. Rounsevell, A. Torre-Marin Rando, 
A. Mader, A. Church, M. Elbakidze, V. Elias, T. Hahn. P.A. Harrison, J. Hauck, B. Martín-López, I. Ring, C. 
Sandström, I. Sousa Pinto, P. Visconti, N.E. Zimmermann agus M. Christie (eds.). Rúnaíocht IPBES, Bonn, an 
Ghearmáin.
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25. ag cur béim ar an ról tábhachtach is féidir a bheith ag foraoisí maidir le táirgí 
bithbhunaithe a chur in ionad ábhair iontaise-bhunaithe; á chreidiúint gur cheart go 
léireofaí sa straitéis nua foraoise a thábhachtaí atá ról na bhforaoisí Eorpacha agus 
bithgheilleagar ciorclach inbhuanaithe AE maidir le haeráidneodracht a bhaint amach 
faoi 2050 agus gur cheart bearta chun na críche sin a áireamh sa straitéis; á chur i bhfáth 
gur cheart go mbainfeadh na bearta sin leas as acmhainneacht iomlán éifeachtaí 
ionadaíochta; á chur i bhfáth, áfach, gur cheart a chur san áireamh go cuí sna bearta sa 
straitéis nua foraoise a bhaineann leis an mbithgheilleagar agus le húsáid na bithmhaise 
adhmaid an ról ríthábhachtach atá acu i stóráil charbóin, i gcosaint na bithéagsúlachta 
agus i soláthar seirbhísí eile éiceachórais agus i ndáil leis an tionchar ar chaomhnú 
éiceachóras foraoise agus ar cheapadh CO2 ar bhealach atá éifeachtúil ó thaobh 
acmhainní de;

26. á chur i bhfios go luaitear i dtuarascáil 2018 ón gCoimisiún maidir leis an dul chun cinn 
atá déanta i gcur chun feidhme straitéis foraoise reatha AE gur dúshlán mór19 i gcónaí é 
beartas bithéagsúlachta AE a chur chun feidhme, agus nach léirítear ach beagán 
feabhais go dtí seo i dtuarascálacha ar chaomhnú gnáthóg agus speiceas foraoise; á 
iarraidh ar an gCoimisiún cosaint agus athbhunú éiceachórais agus bhithéagsúlacht na 
bhforaoisí a chomhtháthú mar phríomhghné sa straitéis nua foraoise;

27. ag tabhairt dá haire, agus é ina chúis bhuartha di, go bhfuarthas go raibh stádas 
caomhantais fabhrach ag 15% de ghnáthóga foraoise agus 26% de speicis foraoise in 
201520; ag meabhrú sprioc 3b de straitéis bhithéagsúlachta AE, lena bhféachtar le 
feabhas intomhaiste a chur ar stádas caomhnaithe na speiceas agus na ngnáthóg a 
bhíonn ag brath ar an bhforaoiseacht nó a bhfuil tionchar ag an bhforaoiseacht orthu 
agus i soláthar seirbhísí gaolmhara éiceachórais; á chur in iúl gur saoth léi nach 
ndearnadh, de réir an athbhreithnithe mheántéarma ar an straitéis bhithéagsúlachta, aon 
dul chun cinn suntasach i dtreo na sprice21;

28. á chur i bhfáth gur gá tomhaltas AE go ginearálta a laghdú, agus tomhaltas adhmaid 
agus táirgí adhmadbhunaithe freisin, trí gheilleagar níos ciorclaí a chur chun cinn agus 
trí thús áite a thabhairt don úsáid is éifeachtúla a bhaintear as adhmad, rud a fhágann gur 
féidir carbón a ghlasáil san fhadtéarma agus lena ndéantar giniúint dramhaíola a 
íoslaghdú;

29. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart go gcabhródh straitéis foraoise AE leis 
an treocht a aisiompú maidir le neamhaird a bheith á tabhairt ar speicis dhúchasacha i 
bhfabhar speicis choimhthíocha a fhásann go tapa, amhail eocalaip;

30. ag cur béim ar an tábhacht a bhaineann le cláir ghairmoiliúna agus clár athoiliúna do 
speisialtóirí foraoiseachta maidir le húsáid teicneolaíochtaí nua agus maidir lena gcur in 
oiriúint d’athrú leanúnach, lena n-áirítear ardán cumarsáide a chruthú chun dea-

19 Tuarascáil ón gCoimisiún 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 foraoise’ (COM(2018)0811), lch.3.
20 Faisnéisiú ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil an 27 Samhain 2019, ‘Dinimic foraoise san Eoraip agus 
a n-iarmhairtí éiceolaíocha’. Mionathraithe go deireanach an 10 Nollaig 2019.
21 Tuarascáil ón gCoimisiún an 2 Deireadh Fómhair 2015 dar teideal ‘An t-athbhreithniú meántéarma ar Straitéis 
Bithéagsúlachta AE go dtí 2020’ (COM(2015)0478). 
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chleachtais a mhalartú, agus á mheas go bhfuil sé tábhachtach le ról a thabhairt d’úinéirí 
agus bainisteoirí foraoise sa phróiseas sin agus iad a spreagadh chun cloí le cleachtais 
maidir le caomhnú inbhuanaithe foraoisí agus le cleachtais maidir le bithéagsúlacht a 
chur chun cinn;

31. á iarraidh go n-úsáidfear an straitéis nua foraoise lena áirithiú go seachnaíonn cleachtais 
bainistithe foraoise aon ilroinnt in éiceachórais foraoise ina gcodanna níos lú, le béim ar 
leith ar fhoraoisí príomhúla, ós rud é go mbraitheann go leor speiceas, mamaigh atá níos 
teagartha san áireamh, ar ghnáthóga foraoise idirnasctha atá slán, chun go mairfidh siad; 
á iarraidh go dtabharfar tús áite don straitéis foraoise d’athcheangal na bhforaoisí atá 
ilroinnte cheana féin trí chonairí foraoise atá oiriúnach do dhálaí áitiúla agus don 
bhithéagsúlacht a athbhunú;

32. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil faisnéis maidir le hacmhainní foraoise 
agus staid na bhforaoisí ríthábhachtach chun a áirithiú go mbeidh na cinntí a dhéanfar 
maidir le foraoisí chomh tairbhiúil agus is féidir ó thaobh na socheacnamaíochta agus na 
héiceolaíochta de, ar gach leibhéal;

33. á chur i bhfáth go ngabhann tábhacht ar leith le réigiún Sléibhte Cairp agus ag tabhairt 
dá haire go gcabhródh aontachas AE le Coinbhinsiún Sléibhte Cairp tacaíocht a 
thabhairt don réigiún ina bhfuil acmhainní ar luach nádúrtha atá neamh-inathraithe i 
mór-roinn na hEorpa;

34. ag tabhairt dá haire, agus é ina chúis bhuartha di, go léiríonn sonraí22 tuairiscithe ar 
leibhéal AE gurb ionann an fuinneamh agus 48% d’úsáid iomlán na bithmhaise 
adhmaid; á athdhearbhú, i dteannta cheapadh nádúrtha carbóin agus chosaint na 
bithéagsúlachta in situ, chun bheith comhleanúnach lenár spriocanna bithéagsúlachta 
agus aeráide, gur cheart úsáid adhmaid lománaithe a bheith ag luí lena úsáid mar ábhar;

35. á thabhairt chun suntais luach agus acmhainneacht na gcóras agrafhoraoiseachta 
nuabhunaithe agus traidisiúnta don táirgeadh talmhaíochta, don éagsúlú, lena n-áirítear 
chun críocha an bhithgheilleagair, ceapadh carbóin, agus fairsingiú fásaigh a chosc, 
agus dá n-acmhainneacht chun brú ar éiceachórais na bhforaoisí a laghdú; á chur in iúl 
gurb oth léi go bhfuil díghrádú córasach tagtha ar an agrafhoraoiseacht mar thoradh ar 
na rialacha a eascraíonn as na hathchóirithe ar CBT agus in a lán cásanna gur chuir siad 
bac ar a n-athbhunú, ar a n-athghiniúint agus ar a n-athbheochan; ag tabhairt dá haire 
agus é ina chúis imní di an díbh ar mhórscála atá ann faoi láthair maidir le córais 
agrafhoraoiseachta ardluacha na Meánmhara a bheith ag fáil bháis ar mhórscála agus á 
iarraidh go práinneach go ndéanfar athruithe ar na rialacha chun athghiniúint agus 
athbhunú na gcóras agrafhoraoiseachta atá ann cheana a éascú, agus bunú córas nua a 
éascú;

36. ag tabhairt dá haire an dul chun cinn atá déanta ag taighde agus ag teicneolaíocht ó 
tugadh isteach an straitéis foraoise in 2013; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé tuilleadh 
taighde a spreagadh maidir le, inter alia, éiceachórais foraoise, bithéagsúlacht, ionadú 
inbhuanaithe amhábhar agus fuinnimh iontaise-bhunaithe, stóráil charbóin, táirgí atá 

22 Airmheán Comhpháirteach Taighde de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, 2018: ‘Táirgeadh, soláthar, úsáidí agus 
sreabha bithmhaise san Aontas Eorpach’.
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bunaithe ar adhmad, agus cleachtais inbhuanaithe maidir le bainistiú foraoise, agus 
táirgí foraoiseachta agus bithbhunaithe; á chreidiúint gur cheart do thuilleadh chistí AE 
um thaighde a bheith dírithe sa treo sin; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
taighde a chistiú freisin agus leanúint de shonraí a bhailiú maidir le modhanna nuálacha 
chun athléimneacht foraoisí a chosaint agus a fhorbairt, amhail speicis athléimneacha a 
thabhairt isteach; á chur i bhfáth go ndéanfadh tuilleadh taighde agus cistiú rannchuidiú 
dearfach leis an athrú aeráide a mhaolú, eiceachórais foraoise a choimirciú, borradh a 
chur faoi bhithéagsúlacht, fás eacnamaíoch agus fostaíocht inbhuanaithe, go háirithe i 
gceantair thuaithe;

37. á iarraidh go ndéanfaí córas rianaithe agus lorgaireachta adhmaid leictreonach 
comhordaithe a thabhairt isteach chun tacú le forbairt uirlisí uathoibrithe chun anailís 
agus faireachán a dhéanamh ar chúrsaíocht adhmaid ag gach céim dá chlaochlú agus dá 
chomhtháthú le córais ghaolmhara taifid rialtais agus tráchtála a choimeád, córais 
chlárúcháin tuairiscithe, eisiúna ceadanna, agus comhaontuithe;

38. ag cur béim ar an ról lárnach atá ag údaráis áitiúla agus réigiúnacha maidir le 
hinbhuanaitheacht fhadtéarmach foraoisí a áirithiú, ós go bhféadfaidís páirt a ghlacadh i 
bpleananna forbartha inbhuanaithe ar leibhéal réigiúnach, i bhforbairt táirgí 
foraoiseachta a dhéanann ionsú ar charbón sa saolré agus i gcur chun cinn spiorad 
fiontraíochta FBManna in earnáil na foraoiseachta;

39. á iarraidh go leanfar de chistiú a sholáthar le haghaidh taighde faoi ithreacha agus a ról 
in athléimneacht agus oiriúnú na bhforaoisí don athrú aeráide, cosaint agus feabhsú na 
bithéagsúlachta, chomh maith le seirbhísí eile éiceachórais a sholáthar;

40. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach go gcaomhnófar acmhainní géiniteacha dúchasacha 
agus go roghnófaí na gnéithe sin den linn ghéinte atá ann cheana is fearr atá in oiriúint 
do na dálaí fáis a bhfuiltear ag dréim leo sa todhchaí;

41. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit ionstraimí eacnamaíocha agus beartais a 
chruthú a chuirfidh ar chumas níos mó foraoisí fás go dtí a n-acmhainn éiceolaíoch agus 
dé-ocsaíd charbóin a ionsú;

42. á chur i bhfáth an tábhacht a bhaineann le fianaise eolaíoch a bheith ann maidir le 
beartais foraoiseachta AE;

43. ag moladh na rialacha maidir le tuairisciú agus cuntasaíocht LULUCF a thabhairt 
cothrom le dáta d’fhonn rogha neamh-idirghabhála a dhreasú sa chatagóir 
chuntasaíochta de thalamh foraoise bainistithe i limistéir foraoisí cianaosta, mar 
shampla trí aistrithe faoi seach a eisiamh ó na teorainneacha a bhaineann leis an 
rialachán;

44. á chur i bhfáth an tábhacht a bhaineann le gníomhaíochtaí eile a bhaineann le foraoisí, 
go háirithe táirgí foraoise neamhadhmaid a bhuaint, amhail beacáin agus bogthorthaí, 
mar aon le féarach agus beachaireacht;

45. á mheas gur cheart limistéir atá faoi dhianchosaint i gcórais bainistithe neamh-
idirghabhálacha a bheith mar chuid de straitéis foraoise AE agus de straitéisí forbartha 
áitiúla atá bunaithe ar thurasóireacht nádúrtha a bhfuil tionchar íseal aige agus ar 
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sholáthar seirbhísí éiceachórais neamhtháirgiúla;

46. á iarraidh ar an gCoimisiún seasamh le prionsabal na neamhdhíobhála a leagtar síos i 
dTeachtaireacht an Chomhaontaithe Ghlais (COM(2019)0640) agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar an reachtaíocht ábhartha ar fad chun an eolaíocht is déanaí a léiriú i ndáil 
le héiceachórais foraoise, linnte carbóin éagsúla agus an fíorluach a ghabhann leo 
maidir le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin, lena n-áirítear ról 
ríthábhachtach a mbithéagsúlachta san oiriúnú seo;

47. á mheabhrú an gá le foraoisí a chosaint ar bhagairtí atá ag fás agus a bhfeidhmeanna 
táirgiúla agus cosanta a réiteach, ag cur san áireamh an fhíorais go meastar go 
ndéanfaidh triomach, dóiteáin, stoirmeacha agus lotnaidí damáiste níos minice agus níos 
déine d’fhoraoisí mar thoradh ar athrú aeráide;

48. á chur in iúl gur cúis bhuartha di riocht sláinte agus athléimneacht na bhforaoisí in go 
leor de réigiúin an hEorpa; á chur i bhfios go láidir gur cheart é a chur san áireamh sa 
straitéis nua foraoise gur mó athléimneachta a bhíonn i bhforaois éagsúil, a léiríonn 
comhdhéanamh nádúrtha an réigiúin, ná i bhforaois mona-saothraithe; á thabhairt chun 
suntais an gá atá le sásraí de chuid AE a neartú agus lánúsaid a bhaint astu chun dul i 
ngleic leis an mbrú trasteorann atá ar fhoraoisí; á mheabhrú, de réir LEE23, gurb iad na 
príomhfhoinsí brú ar fhoraoisí in AE ná an méadú ar úsáid na talún, limistéir uirbeacha 
a leathnú agus an t-athrú aeráide; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil na héiceachórais 
seo ag dul i gcion níos mó agus níos mó ar shuaitheadh nádúrtha amhail stoirmeacha, 
dóiteáin, triomach, speicis ionracha, lotnaidí, inmhíolú feithidí agus galair, rud a 
mhéadaíonn leochaileacht i ndáil leis an athrú aeráide; á iarraidh ar an gCoimisiún ardán 
a éascú chun dea-chleachtais a mhalartú chun dul i ngleic leis sin;

49. ag tabhairt le fios go bhfuil tionchar suntasach ag truailliú aeir ní hamháin ar shláinte an 
duine ach ar an gcomhshaol freisin; á iarraidh ar an gCoimisiún tionchar thruailliú an 
aeir ar fhoraoisí agus ar bhithéagsúlacht foraoise a fhiosrú sa phlean gníomhaíochta 
neamhthruaillithe atá ar na bacáin;

50. á chur in iúl gur geal léi go bhfuil an Córas Faisnéise faoi Fhoraoisí don Eoraip (FISE) 
seolta i mí Feabhra 2020, lena gcuirtear bonneagar sonraí Eorpach ar fáil maidir le 
foraoisí; á iarraidh ar na Ballstáit a bheith go hiomlán rannpháirteach i gcomhroinnt 
sonraí agus oibriú i dtreo creata chomhchuibhithe sonraí maidir le staid na bhforaoisí 
san Eoraip; á iarraidh go gcuirfear obair FISE i gcrích go tráthúil maidir leis na cúig 
théama tosaíochta: sonraí bunúsacha maidir le foraoisí, an bithgheilleagar, an dúlra agus 
an bhithéagsúlacht, maolú ar an athrú aeráide, agus sláinte agus athléimneacht foraoise;

51. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh méadú suntasach a bhaint amach ar chion na 
speiceas foraoise agus na ngnáthóg a bhfuil stádas fabhrach caomhantais acu mar 
cheann de chuspóirí straitéis foraoise AE; á iarraidh go ndéanfar bearta uaillmhianacha 
chun na críche sin a áireamh sa straitéis;

52. ag aithint gur cheart ardluach eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha na bhforaoisí a chur 

23 An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, ‘Dinimic foraoise san Eoraip agus a n-iarmhairtí éiceolaíocha’, an 
27 Samhain 2018.
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san áireamh i straitéis foraoise AE; á chur i bhfios gur féidir le gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha éagsúla a bhaineann le foraoisí éifeachtaí suaiteacha éagsúla a bheith acu 
ar éiceachórais na bhforaoisí; á chur i bhfáth gur cheart nach spreagfaí le straitéis nua 
foraoise AE ach an cineál gníomhaíochta eacnamaíche sin lena n-urramaítear 
teorainneacha inbhuanaithe éiceachórais na bhforaoisí;

53. ag moladh go láidir go gcuirfear teorainn le glanleagan mar mhodh buainte agus molann 
sé méadú a dhéanamh ar an úsáid a bhainfear as fás leanúnach; ag aithint go scaoiltear 
formhór an stoic carbóin iarmharaigh ón talamh sa limistéar isteach san atmaisféar trí 
fhoraois a ghlanleagan; á chur i bhfáth an gá atá ann le modhanna eile agus modhanna 
nach bhfuil chomh hionrach céanna a chur chun cinn maidir le hadhmad a bhuaint;

54. á chur in iúl gur geal léi go mbeidh foraoisiú éifeachtach, caomhnú agus athchóiriú 
foraoise mar phríomhchuspóirí ag an straitéis nua foraoise, mar a fógraíodh sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip; á thabhairt chun suntais go bhfuil acmhainneacht gabhála 
carbóin de chuid éiceachórais foraoise ag méadú aibíocht an éiceachórais foraoise i 
gcónaí agus go bhfuil buntáistí tábhachtacha ag baint le foraoisí nádúrtha; á cur i bhfáth 
gur cheart tosaíocht a thabhairt do chosaint agus d’athbhunú na bhforaoisí atá ann 
cheana, go háirithe foraoisí cianaosta;

55. á chur i bhfáth an gá atá ann go ndéanfadh AE níos mó chun deireadh a chur le 
cleachtais ghlanleagain agus lománaíochta neamhdhleathaí; ag tabhairt dá haire gurb 
amhlaidh, in ainneoin Rialachán Adhmaid AE, go bhfuil lománaíocht neamhdhleathach 
fós ar siúl i roinnt Ballstát; ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit gníomhú go 
práinneach maidir leis na saincheisteanna sin trí dhlúthfhaireachán a dhéanamh ar 
dhlíthe AE atá ann cheana; á iarraidh ar an gCoimisiún nósanna imeachta um shárú a 
thionscnamh go pras i gcás sáruithe agus cásanna lománaíochta neamhdhleathaí a 
leanúint trí chomhlachtaí amhail Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) agus 
an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF); á iarraidh ar an gCoimisiún seiceáil 
oiriúnachta rialacha an Aontais i gcoinne na lománaíochta neamhdhleathaí a chur i 
gcrích gan mhoill;

56. á mheabhrú go mbainistítear24 bunáite fhoraoisí AE, lena n-áirítear formhór na 
bhforaoisí cianaosta; á chur i bhfáth go bhfuil gá le straitéis foraoise AE a bhfuil 
pleanáil fhadtéarmach aici chun céatadán na bhforaoisí cianaosta a ardú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún straitéis foraoise fhadtéarmach de chuid AE a mholadh chun feabhas a chur 
ar chion na bhforaoisí cianaosta;

57. á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint an bhféadfaí creat reachtach a fhorbairt maidir le 
scéim deimhniúcháin AE d’adhmad a tháirgtear go háitiúil agus atá bunaithe ar na 
caighdeáin inbhuanaitheachta is airde;

58. á chur i bhfios go bhfuil deis ann feabhas a chur ar an nglacadh atá ag na Ballstáit le 
cistí forbartha tuaithe, go háirithe sna cláir a bhaineann le bithéagsúlacht foraoise a 
fheabhsú; á iarraidh ar na Ballstáit leas a bhaint as na bearta tacaíochta atá ar fáil chun 
foraoisí agus bithéagsúlacht a chaomhnú; á thabhairt chun suntais, thairis sin, a 

24 Naudts, K., Chen, Y., et al., ‘Europe’s forest management did not mitigate climate warming’. In Science, 5 
Feabhra 2016: Imleabhar 351, Eagrán 6273, lch. 597-600.
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thábhachtaí atá sé acmhainní leordhóthanacha a áirithiú chun straitéis nua foraoise AE a 
chur chun feidhme;

59. á iarraidh ar an gCoimisiún an chaibidlíocht maidir le coinbhinsiún idirnáisiúnta 
foraoise atá ceangailteach ó thaobh dlí a atosú, a rannchuideodh le bainistiú, le caomhnú 
agus le forbairt inbhuanaithe foraoisí agus lena bhforálfaí dá bhfeidhmeanna agus dá n-
úsáidí comhlántacha, lena n-áirítear gníomhaíocht i dtreo athfhoraoisiú, foraoisiú agus 
caomhnú foraoise, agus aird á tabhairt ar riachtanais shóisialta, eacnamaíocha, 
éiceolaíocha, chultúrtha agus spioradálta na nglúnta atá ann anois agus na nglún atá le 
teacht, agus aitheantas á thabhairt don ról ríthábhachtach atá ag gach cineál foraoise 
maidir leis na próisis agus an chothromaíocht éiceolaíocha a chothabháil, agus ag tacú 
le céannacht, cultúr agus cearta pobal dúchais, a bpobail agus cónaitheoirí foraoise;

60. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an chailliúint bhithéagsúlachta in AE, rud nach mór do 
straitéis foraoise AE deireadh a chur leis; á mheabhrú gur fadhb inmheánach don AE é 
cailliúint na bithéagsúlachta; ag tabhairt dá haire gur cheart don straitéis na blúirí 
deireanacha d’fhoraoisí aibí in AE a chosaint mar gheall ar an tábhacht a bhaineann leo 
mar thaiscumair bithéagsúlachta agus mar bhealach chun athléimneacht na bhforaoisí a 
mhéadú; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go gcuirfí chun cinn leis an straitéis 
foraoiseolaíocht nach mbeidh aon tionchar díobhálach aici ar ithir ná ar thírdhreacha;

61. ag tabhairt dá haire, in ainneoin bhunú FISE go bhfuil na sonraí atá ar fáil maidir le 
foraoisí in AE, agus go háirithe maidir lena stádas éiceolaíoch, neamhiomlán, deacair a 
chomhiomlánú agus nach bhfuil tacaíocht acu ó chianbhraiteacht; ag iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit infheistíocht shuntasach a dhéanamh chun FISE a 
fhorbairt tuilleadh agus chun clár cianbhraiteachta Uile-Eorpach a chur chun feidhme;

62. ag tabhairt dá haire gur aidhm fhadtéarmach é córas faisnéise aontaithe a bhunú maidir 
le foraoisí AE nár baineadh amach go hiomlán fós; á chur i bhfáth nach mór sineirgí a 
lorg idir na húdaráis agus na heagraíochtaí ábhartha chun aghaidh a thabhairt ar 
bhearnaí sna sonraí atá ann faoi láthair, ag dul thar theorainneacha atá faoi cheangal 
tionscadal, á chreidiúint gur cheart go ndíreodh an fhaisnéis ar shaincheisteanna amhail 
infhaighteacht sonraí, modheolaíochtaí comhchuibhithe agus tacú le hacmhainní 
airgeadais agus acmhainne;

63. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart don straitéis nua foraoise, ar leibhéal AE agus ar 
leibhéal na mBallstát araon, fás sa bhithgheilleagar ciorclach a spreagadh, agus a aithint 
go bhfuil slabhraí luacha foraoisbhunaithe ríthábhachtach chun an fás sin a bhaint 
amach; á mheas gur cheart don straitéis nua foraoise leathnú an bhithgheilleagair 
chiorclaigh a spreagadh freisin trí chomhtháthú breise idir slabhraí luacha atá bunaithe 
ar fhoraoisí agus earnálacha eile agus slabhraí luacha ar gá iad a dhícharbónú;

64. á chur i bhfios gurb as an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) 
a thagann tuairim is 90% de chistiú AE i gcomhair foraoisí; ag cur in iúl gur cúis 
bhaurtha di na ciorruithe atá beartaithe ar bhuiséad CETFT; á iarraidh ar lucht déanta 
cinntí aon chiorruithe ar an tacaíocht d’earnáil na foraoiseachta a sheachaint, más féidir, 
chun na cuspóirí faoin gComhaontú Glas don Eoraip a chomhlíonadh;

65. á iarraidh ar an gCoimisiún spriocanna ceangailteacha nua a chur san áireamh sa 
straitéis foraoise nua AE maidir le cosaint agus caomhnú eiceachóras foraois, go 
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háirithe foraoisí dúchasacha Eorpacha, chun inchreidteacht idirnáisiúnta AE sa réimse 
sin a mhéadú, i measc cuspóirí eile, agus á mholadh tacú leis na Ballstáit chun foraoisí 
dúchasacha Eorpacha a chosaint;

66. á thabhairt chun suntais ról na bhforaoisí maidir le hathléimneacht a mhéadú maidir le 
drochthionchair a eascraíonn as athrú aeráide; á chur i bhfios an gá le gníomhaíochtaí 
nithiúla agus éifeachtacha i straitéisí agus i bpleananna oiriúnaithe don athrú aeráide, 
lena n-ionchorpraítear na sineirgí idir maolú agus oiriúnú;

67. á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist maidir le forbairt 
foraoise uirbí i straitéis foraoise AE; á chur in iúl gur geal léi, sa chomhthéacs sin, go 
bhfuil go leor lárionad uirbeach san Eoraip cláraithe le haghaidh an chláir um Cathracha 
Crainn an Domhain de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe 
(FAO); á iarraidh ar an gCoimisiún comhar agus malartú dea-chleachtas a chur chun 
cinn i measc bhailte agus chathracha na hEorpa maidir le borradh a chur faoin 
bhforaoiseacht uirbeach;

68. á chur in iúl gur cúis bhuartha di go bhfuil easpa chur chun feidhme reachtaíochta reatha 
AE maidir le foraoiseacht in áiteanna áirithe san Aontas; á iarraidh ar an gCoimisiún 
agus ar na Ballstáit an reachtaíocht reatha a chur chun feidhme go hiomlán agus cur 
chun feidhme an bhainistithe inbhuanaithe agus ghníomhaigh foraoise a neartú;

69. ag tabhairt dá haire go ndéantar pleananna oiriúnaithe bainistithe foraoise a chur chun 
feidhme ar leibhéal na mBallstát agus go n-éilítear leis comhar méadaithe idir údaráis 
foraoise agus chomhshaoil, eagraíochtaí neamhrialtasacha, pobail áitiúla agus úinéirí 
foraoise;

70. á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go spreagfar bainisteoirí foraoise chun foraoisí a 
chaomhnú, a fhás agus a bhainistiú ar bhealach inbhuanaithe leis na Pleananna 
Straitéiseacha Náisiúnta faoi CBT;

71. ag tarraingt aird ar an ngá atá le pleananna a fhorbairt agus a thabhairt isteach chun dul i 
ngleic le speicis ionracha, a mbeidh acmhainní sonracha daonna, teicniúla agus 
airgeadais acu chun na críche sin;

72. á iarraidh go gcuirfear san áireamh i gcomhaontuithe trádála prionsabal na 
hinbhuanaitheachta maidir le hallmhairí adhmaid a chur san áireamh, agus pionóis a 
chur i bhfeidhm i gcás sáruithe;

73. ag tabhairt dá haire go bhfuil foraoisí ilspeiceas, a bhainistítear de réir critéar cosanta 
bithéagsúlachta, níos athléimní maidir le tionchair aeráide amhail dóiteáin, triomach, 
agus eachtraí aimsire neamhshéasúracha, agus dá bhrí sin, gur infheistíocht 
thábhachtach iad don todhchaí, ní hamháin do phobail agus don dúlra, ach do 
gheilleagair foraoise freisin; á áitiú nár cheart tacú le monashaothrú, nach bhfuil an 
athléimneacht chéanna iontu i gcoinne lotnaidí agus galar, ná i leith triomaigh, gaoithe, 
stoirmeacha agus dóiteáin, le cistí AE;

74. á chur i bhfáth nach féidir leis an straitéis nua foraoise tionchar beartais a bhaint amach 
ach amháin trí na slabhraí luacha uile atá bunaithe ar fhoraoisí a chuimsiú; ag tabhairt 
dá haire go bhfuil ról ríthábhachtach ar na saolta seo ag slabhraí luacha atá bunaithe ar 
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fhoraoisí do gheilleagar na hEorpa agus go mbeidh siad ríthábhachtach chun straitéis 
fáis ghlais a fhorbairt tríd an gChomhaontú Glas don Eoraip; á chur i bhfáth nach mór 
do straitéis nua foraoise tacú le slabhraí luacha iomaíocha inbhuanaithe de chuid AE atá 
bunaithe ar fhoraoisí sa bhaile agus ar fud an domhain;

75. ag cur béim ar fheidhm theiripeach na bhforaoisí, a bhfuil iarmhairtí dearfacha díreacha 
acu ar shláinte an duine agus ar cháilíocht bheatha na ndaoine; á chur i bhfáth go 
gcuireann foraoisí freisin le forbairt shocheacnamaíoch chríocha thuaithe na hEorpa, 
lena n-áirítear ioncam a dháileadh ar na limistéir is bánaithe in AE a bhuí leis an 
éiceathurasóireacht, atá ar cheann de na módúlachtaí is mó tóir i dtionscal na 
turasóireachta;

76. á iarraidh an athuair25 go mbeidh ann beartais chomhsheasmhacha a bhaineann le 
foraoisí lena ndéantar cailliúint na bithéagsúlachta agus tionchair an athraithe aeráide a 
chomhrac, agus lena méadaítear linnte nádúrtha in AE agus lena ndéantar 
bithéagsúlacht a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú ag an am céanna;

77. á iarraidh ar an gCoimisiún an gá atá le tacaíocht d’úinéirí foraoise, lena n-áirítear 
tacaíocht airgeadais, a chur san áireamh i straitéis nua foraoise AE; á mheas gur cheart 
an tacaíocht sin a chur faoi réir bainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí a chur chun feidhme; 
ag tabhairt dá haire, chun infheistíocht leanúnach i dteicneolaíochtaí nua-aimseartha a 
áirithiú, i mbearta comhshaoil agus aeráide lena dtreisítear ról ilfheidhmeach na 
bhforaoisí, le hionstraim airgeadais shonrach chun limistéir a bhainistiú i líonra Natura 
2000, agus chun dálaí oibre cuibhiúla a chruthú, gur cheart an tacaíocht airgeadais sin a 
bheith mar thoradh ar mheascán láidir d’ionstraimí airgeadais, de mhaoiniú náisiúnta 
agus de mhaoiniú ón earnáil phríobháideach; á iarraidh ar an gCoimisiún Clár Eorpach 
Foraoisithe agus Athfhoraoisithe a bhunú agus a mhaoiniú ina n-úsáidfear faisnéis faoin 
gcóras domhanda um loingseoireacht satailíte (GNSS), a bheidh tiomnaithe do limistéar 
foraoise a mhéadú, dul i ngleic le díghrádú talún, cáilíocht an aeir a mhéadú i limistéir 
uirbeacha agus a áirithiú go gcoinneoidh foraoisí a gcomhdhéanamh de speicis 
nádúrtha;

78. á chur in iúl gurb oth léi go bhfuil éagsúlacht mhór ann i measc na mBallstát maidir le 
húsáid na bpleananna bainistíochta foraoise faoi láthair; ag tathant ar an gCoimisiún, dá 
bhrí sin, an úsáid a bhaintear as pleananna bainistithe foraoise a neartú, lena n-áirítear 
trí threoirlínte comhchoiteanna a chruthú lena mbunú agus lena gcur chun feidhme; á 
iarraidh ar na Ballstáit an úsáid a bhaintear as pleananna bainistithe foraoise a atreisiú 
agus dlúthfhaireachán a dhéanamh ar a gcur chun feidhme agus prionsabal na 
comhréireachta agus na coimhdeachta á n-urramú ag an am céanna; á chur i bhfáth go 
bhfuil gá le hardán chun teacht ar réitigh ar na dúshláin iomadúla a bhaineann le foraoisí 
agus bainistiú foraoisí ar leibhéal AE; á mheas nach mór do shamhlacha bainistithe 
foraoise an critéar maidir le hinbhuanaitheacht chomhshaoil, shochaíoch agus 
eacnamaíoch a ionchorprú, rud a chiallaíonn gur cheart, le maoirseacht agus úsáid 
foraoisí agus tailte foraoise, go bhféadfaí a mbithéagsúlacht, a dtáirgiúlacht, a gcumas 
athghiniúna, a mbeocht agus a n-acmhainneacht a choimeád chun feidhmeanna ábhartha 

25 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Eanáir 2020 maidir leis an 15ú cruinniú de Chomhdháil na bPáirtithe 
(COP15) don Choinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, Téacsanna arna nglacadh, 
P9_TA(2020)0015.



AM\1214643GA.docx PE658.343v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

comhshaoil, eacnamaíocha agus sóisialta a chomhlíonadh, anois agus amach anseo, ar 
an leibhéal áitiúil, náisiúnta agus domhanda, agus nár cheart go ndéanfaidís damáiste 
d’éiceachórais eile26; á iarraidh ar an gCoimisiún sainmhíniú coiteann agus 
mionsonraithe go leor a fhorbairt ar an bhforaoiseacht a bhfuil dlúthcheangal aige leis 
an dúlra, ag tógáil ar an taithí leanúnach a fuarthas maidir le breithnithe bithéagsúlachta 
a chomhtháthú i mbainistiú foraoisí;

79. á chur i bhfáth go dtarlaíonn dóiteáin foraoise go rialta, agus gur cúis agus iarmhairt an 
athraithe aeráide iad araon; ag tabhairt dá haire gur féidir stoirmeacha, dóiteáin foraoise 
agus lotnaidí a mhaolú trí úsáid a bhaint as teicnící feabhsaithe agus gníomhacha 
bainistithe foraoise agus as teicnící foraoiseachta, mar shampla, trí chleachtais féaraigh 
agus agrafhoraoiseachta, ar cheart tacú leo faoi chuimsiú CBT;

80. á thabhairt chun suntais an gá atá le caomhnú éifeachtach agus cosaint dhocht na 
bhforaoisí príomha agus na bhforaoisí cianaosta, agus a saintréithe uathúla á gcur san 
áireamh; ag tabhairt dá haire nach ann do shainmhíniú AE ar fhoraoisí fáis a bhí ann 
cheana agus á iarraidh ar an gCoimisiún sainmhíniú a thabhairt isteach i straitéis 
foraoiseachta AE a bheidh ann amach anseo, ina gcuirfear san áireamh saintréithe 
éagsúla na bhforaoisí agus an gá atá le caomhnú éifeachtach, agus go háirithe foraoisí 
príomhúla agus foraoisí cianaosta; ag tabhairt dá haire agus is cúis bhuartha di go bhfuil 
sonraí maidir le foraoisí príomhúla fós neamhiomlán, ach de réir na faisnéise atá ar fáil, 
níl an stádas cosanta is airde ach ag 46% de na foraoisí príomhúla atá mapáilte san 
Eoraip, tugtar stádas páirceanna náisiúnta do 24% agus tá 11% fós gan chosaint27; á 
iarraidh ar an gCoimisiún sainmhíniú cuimsitheach ar fhoraoisí príomhúla a mholadh 
gan mhoill agus oibriú chun feabhas a chur ar bhailiú sonraí maidir le foraoisí 
príomhúla;

81. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá cosantóirí comhshaoil sna comhiarrachtaí ar 
fhoraoisí AE a chosaint agus a athbhunú; á iarraidh go mbeidh cur chuige 
neamhfhulaingthe ann i leith ionsaithe nó ciapadh ina n-aghaidh;

82. á mheas go bhfuil gá le céimeanna thar téarma chun cur chuige AE maidir le cosc ar 
thubaistí a thabhairt isteach, ar cheart acmhainní iomchuí airgeadais ó bhuiséad an AE a 
sholáthar dó;

83. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhfuil ról ríthábhachtach ag an oideachas i 
mbainistiú inbhuanaithe foraoisí, agus á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
tacú le hoiliúint a dhíríonn ar fhoraoisí, in AE agus i dtríú tíortha araon, lena náirítear 
stipinn a chur ar fáil agus cláir um malartú acadúil a eagrú;

84. á mheabhrú a tacaíocht do chreat dlíthiúil Eorpach atá bunaithe ar dhícheall cuí 
éigeantach chun rochtain ar mhargadh AE a shrianadh ach amháin do tháirgí agus 
tráchtearraí nach rannchuidíonn le dífhoraoisiú nó le díghrádú foraoise, nó le tiontú nó 

26 Rún H1, Treoirlínte Ginearálta maidir le Bainistiú Inbhuanaithe Foraoisí san Eoraip, an Dara Comhdháil 
Aireachta maidir le Cosaint Foraoisí san Eoraip, 16-17 Meitheamh 1993, Heilsincí.
27 Sabatini, F.M., Burrascano, S., et al., ‘Where are Europe’s last primary forests?’. In Diversity and Distributions, 
a foilsíodh den chéad uair an 24 Bealtaine 2018: Imleabhar 24, Eagrán 10, Deireadh Fómhair 2018, lch. 1426-
1439, fíor 3.
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díghrádú éiceachóras nádúrtha eile; á chreidiúint gur cheart go mbeadh feidhm ag an 
gcreat sin maidir leis na gníomhaithe eacnamaíocha uile, lena n-áirítear gníomhaithe 
airgeadais, réamhtheachtach agus iartheachtach araon sa slabhra soláthair, agus gur 
cheart a áirithiú leis freisin nach ndéanfar sáruithe gaolmhara ar chearta an duine; ag 
tathant ar an gCoimisiún an togra seo a ghlacadh gan mhoill;

85. á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní atá ag gairmithe sa 
réimse maidir leis an Treoir maidir le Fuinneamh Inathnuaite, go háirithe an tsaincheist 
maidir le gach cineál bithmhaise a aicmiú mar fhoinsí fuinnimh inathnuaite, inter alia i 
ndáil le leibhéal ard allmhairí millíní adhmaid isteach chuig AE agus na rioscaí a 
d’fhéadfadh a bheith ag baint leis na hallmhairí sin d’fhoraoisí i dtríú tíortha, agus 
leanúint d’fhoirmeacha inbhuanaithe eile fuinnimh inathnuaite a chur chun cinn;

86. á chur i bhfáth nach mór do scéimeanna plandála crann a bheith ina gcúis le foraoisí 
nádúrtha a athbhunú toisc gur féidir leis an gcrann mícheart san áit mhícheart tinte 
foraoise a threisiú agus, i ndáiríre, níos mó dé-ocsaíd charbóin a scaoileadh isteach san 
atmaisféar; ag tabhairt dá haire go gcaithfidh scéimeanna athbhunaithe foraoise cur lena 
n-acmhainneacht ceaptha carbóin chun gealltanais dhomhanda aeráide a chomhlíonadh;

87. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim go bhféadfadh gá a bheith le córas lena ndéantar 
faireachán ar ráigeanna lotnaidí in AE chun léargas iomlán a fháil ar riocht na bhforaoisí 
agus ar a dtionchar ar bhithéagsúlacht foraoise, i bhfianaise an tionchair a mheastar a 
bheidh ag an athrú aeráide ar dháileadh orgánach díobhálach;

88. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart gníomhú go práinneach chun cosc a chur 
le tabhairt isteach lotnaidí agus galar nua agus a veicteoirí faoi seach tríd an trádáil 
idirnáisiúnta;

89. á chreidiúint, ag cur san áireamh di an reachtaíocht maidir le speicis choimhthíocha 
ionracha agus na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag na speicis sin ar fhoraoisí, gur 
cheart don Choimisiún uirlisí nua comhlántacha airgeadais a mholadh chun cabhrú le 
limistéir atá buailte dul i ngleic le speicis ionracha, agus go háirithe speicis 
mharthanacha agus speicis choimhthíocha nua;

90. á mheas gur cheart aird níos mó a thabhairt ar fhadhb na ngalar, amhail meath ar an 
dair, a mbíonn tionchar acu ar chrainn, atá ag meath ar fud an domhain mar thoradh ar 
lotnaidí, galair agus athrú aeráide; ag tarraingt aird ar mheath darach, atá ag scriosadh 
plandálacha corcdharach sa Phortaingéil, sa Fhrainc agus sa Spáinn agus a bhfuil 
tionchar aige freisin ar limistéir chosanta speisialta (SPAanna) agus ar chúltacaí 
bithsféar; á chreidiúint gur cheart don Choimisiún bearta éifeachtacha agus acmhainní 
sonracha a áireamh sa straitéis chun dul i ngleic le galair crann.

91. á threorú dá nUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.

Or. en


