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MOLTAÍ

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

1. ag tabhairt dá haire go bhfuil ar a laghad 500 000 duine san Aontas1, agus 13 mhilliún 
duine ar fud an domhain2, fostaithe go díreach san earnáil foraoiseachta, agus go bhfuil 
na poist sin lonnaithe i gceantair thuaithe go háirithe;

2. ag tabhairt dá haire go bhfuil foraoisí á gcur faoi bhrú mór ar fud an domhain mar gheall 
ar an athrú aeráide agus dóiteáin; á chur i bhfios gur stoic carbóin agus linnte móra iad 
foraoisí, sa bhreis air a bheith ina ngnáthóga ríthábhachtacha do líon mór ainmhithe, cé 
gur líon é sin atá ag laghdú; ag tabhairt dá haire go ndéanann foraoisí an ithir a chosaint, 
timthriallta hidreolaíocha a rialú, agus faoi chleachtais iomchuí eastósctha agus 
bainistithe, is féidir leo a bheith ina bhfoinsí inbhuanaithe adhmaid; á chur i bhfáth, dá 
bhrí sin, go bhfuil bainistiú inbhuanaithe foraoisí ríthábhachtach chun stop a chur leis an 
dífhoraoisiú agus le díghrádú foraoisí, agus go bhfuil fiúntas lena chur chinn cinn i dtríú 
tíortha dá bharr sin;

3. ag tabhairt dá haire, idir 1990 agus 2015, go raibh laghdú 129 milliún heicteár ar an 
limistéar foraoise domhanda, mar gheall, go príomha, ar tháirgeadh talmhaíochta, a 
ndéantar an tríú cuid den táirgeacht a onnmhairiú; á thabhairt chun suntais gurb ionann 
soighe, ola pailme agus cócó agus 80 % d’allmhairithe an Aontais ó limistéir 
dífhoraoisithe; á chur i bhfios, in ainneoin na staide domhanda go bhfuil an cumhdach 
foraoise ag laghdú, go bhfuil limistéar an Aontais atá faoi fhoraois, fháschoillte agus 
faoi choillearnacha ag dul i méid, arb ionann é agus os cionn 40 % dá chríoch;

4. á chur in iúl gurb oth léi gurb ionann an dífhoraisiú arb iad tosca indíreacha is cúis leis 
san Aontas agus 10 %3 den dífhoraoisiú domhanda, go háirithe de bharr a spleáchais ar 
ola pailme allmhairithe le haghaidh bithbhreosla agus bia, soighe le haghaidh beatha 
ainmhithe, feoil, cócó, arbhar Indiach, adhmad etc.;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún sainmhínithe le haghaidh dífhoraoisiú nialasach agus 
díghrádú éiceachórais a chur san áireamh ina thograí reachtacha, ar cheart dóibh díriú 
go príomha ar na príomhchúiseanna atá leis an dífhoraoisiú, lena n-áirítear tráchtearraí 
amhail ola pailme, soighe, feoil, arbhar Indiach, rubar, cócó, agus adhmad a úsáidtear 
don pháipéar agus breosla; á chur i bhfáth, agus an méid sin á dhéanamh aige, gur 
cheart don Coimisiún aird ar leith a tabhairt ar sháruithe gaolmhara ar chearta an duine 
agus ar chearta pobail dhúchasacha agus áitiúla;

6. ag tabhairt dá haire, maidir le modhnú agus scriosadh gnáthóga, go bhfuil iarmhairtí 
tromchúiseacha acu do shláinte an duine agus sláinte ainmhithe ar fud an domhain, mar 
aon le hiarmhairtí don bhithéagsúlacht, go háirithe an méadú ar mhinicíocht zónóisí 
(arbh iad ba chúis le 50 paindéim le 30 bliain anuas), paindéim COVID-19 ar an gceann 

1 Bunachar sonraí Eurostat maidir le foraoiseachthttps://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
2 http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
3 https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database
http://www.fao.org/rural-employment/agricultural-sub-sectors/forestry/en
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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is déanaí;

7. ag tabhairt dá haire ar leibhéal an Aontais, go léiríonn beartais ó Bhallstáit áirithe creat 
ar fhoraoisí agus bainistiú foraoise atá ilroinnte agus neamheagraithe, agus go 
dteastaíonn tuilleadh comhordaithe agus comhordú níos fearr uathu, dá bhrí sin, chun 
inbhuanaitheacht a spreagadh;

8. á chur in iúl gur geal léi freisin gníomhaíocht chomhordaithe ón Aontas i gcoinne 
dífhoraoisiú domhanda, damáiste d’fhoraoisí agus róshaothrú foraoisí, agus á iarraidh ar 
an Aontas forálacha a chur chun feidhme atá dírithe ar fhoraoisí agus acmhainní 
nádúrtha a chosaint faoi chuimsiú Chomhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide, na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SFInna), agus an Choinbhinsiúin maidir leis an 
Éagsúlacht Bhitheolaíoch;

9. á iarraidh ar an Aontas ról láidir ceannaireachta idirnáisiúnta a ghlacadh maidir le 
cosaint foraoisí agus bainistiú inbhuanaithe ar acmhainní nádúrtha lena n-airítear 
tairgeadh bithbhunaithe; ag admháil go bhfuil gá leis sin chun spriocanna Straitéis AE 
maidir leis an mBithgheilleagar a bhaint amach, rud a éilítear go gcuirfear stop le 
dífhoraoisiú freisin, agus comhleanúnachas leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus le 
Straitéis AE maidir leis an mBithgheilleagar á choinneáil ag an am céanna;

10. á iarraidh go mbeadh rialachas feabhsaithe agus institiúidí fónta ann chun cosaint agus 
bainistiú foraoisí ar bhonn inbhuanaithe a áirithiú, trí shásraí rialaithe agus 
smachtbhannaí atá éifeachtach a fhorbairt, lena n-áirítear i gcoinne éillithe agus 
lománaíocht neamhdhleathach;

11. á chur in iúl gur geal léi, dá bhrí sin, an ghníomhaíocht ón gCoimisiún maidir leis an 
mbithéagsúlacht agus leis an aeráid i dtaca le foraoisí, ar linnte carbóin agus stórtha 
bithéagsúlachta ríthábhachtacha iad; á iarraidh ar an gCoimisiún obair leantach a 
dhéanamh ar oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus ar chuspóirí bithéagsúlachta agus 
SFInna, agus rialú a dhéanamh ar allmhairí táirgí, lena n-airítear tráchtearraí 
talmhaíochta, chuig an Aontas lena ngabhann ardriosca dífhoraoisithe a thagann ó 
limistéir ina bhfuil agus ina raibh an dífhoraoisiú ar siúl, agus táirgeadh agus tomhaltas 
inbhuanaithe bia a chur chun cinn dá bharr sin;

12. á iarraidh go nglacfar dlí ceangailteach san Aontas, agus íogaireacht á léiriú do 
struchtúir shocheacnamaíocha, a áiritheoidh nach mbeidh baint ag an dífhoraoisiú agus 
ag díghrádú nó tiontú an éiceachórais nó sáruithe ar chearta an duine le haon slabhra 
soláthair de tháirgí a allmhairítear isteach san Aontas agus a sholáthraítear laistigh dó, 
lena n-áirítear sárú ar chearta pobail dhúchasacha agus áitiúla a bhfuil a slite beatha ag 
brath ar na foraoisí, inter alia mná, agus cosantóirí comhshaoil agus chearta an duine;

13. á iarraidh go mbunófaí dífhoraoisiú nialasach agus an dífhoraisiú arb iad tosca 
indíreacha is cúis leis san Aontas faoi 2030 ar a dhéanaí mar chuspóir faoi chuimsiú an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip; á éileamh gur cheart toirmeasc a chur ar gach táirge 
a thagann as an dífhoraoisiú ó dhul isteach ar díol ar mhargadh inmheánach an Aontais;

14. á iarraidh, dá bhrí sin, go gcuirfear, trí reachtaíocht an Aontais, oibleagáid díchill chuí 
ar gach oibreoir, lena n-áirítear airgeadaithe, a chuireann tráchtearraí nó díorthaigh ar 
mhargadh an Aontais lena ngabhann rioscaí d’fhoraoisí agus d’éiceachórais, agus é mar 
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aidhm léi daoine dúchasacha agus gnáthchearta tionachta pobail a chosaint;

15. á chur i bhfáth gur cheart dlí an Aontais den sórt sin maidir le hoibleagáidí díchill chuí a 
bheith bunaithe ar chóras forfheidhmithe stóinsithe agus éifeachtach, ag a mbeidh 
pionóis chomhréireacha agus athchomhairleacha ar neamhchomhlíonadh i gcás inarb 
iomchuí agus infheidhme;

16. á chur i bhfáth gur FBManna iad roinnt mhaith de na cuideachtaí sa slabhra soláthair 
san Aontais agus dá bhrí sin, á iarraidh cur chun feidhme a bheidh éifeachtach agus 
neamhdhíobhálach do FBManna agus nach gcuirfidh ach íosmhéid dosheachanta 
d’ualach riaracháin orthu; á mheas gur cheart córas réamhrabhaidh do chuideachtaí a 
bhunú chun rabhadh a thabhairt do chuideachtaí nuair a dhéanann siad allmhairiú ó 
réigiúin ina bhféadfadh dífhoraoisiú a bheith ar bun;

17. á iarraidh go mbeadh comhar níos dlúithe ann idir rialtais, gnóthais, táirgeoirí agus an 
tsochaí shibhialta chun bearta a ghlacadh agus coinníollacha creata a bhunú chun tacú le 
tionscadail ón earnáil phríobháideach;

18. á iarraidh go mbeadh tacaíocht fhrithpháirteach ann i gcás teagmhais dhíobhálacha trí 
thaighde agus malartaithe chun teacht ar bhearta atá in oiriúint do na dálaí geografacha a 
d’fhéadfadh cosaint a thabhairt i gcoinne dóiteáin mhórscála nó chun foirgeacht le 
lotnaidí a chosc;

19. á thabhairt chun suntais gur féidir le foraoisiú rannchuidiú go suntasach le ceartú na 
bhfadhbanna atá ann arb é an dífhoraoisiú is cúis leo, cé nach féidir leis iad a chúiteamh 
ach go páirteach; á chur i bhfáth go bhfuil géarghá le foraoisí príomhúla ar fud an 
domhain a chosaint sa chéad áit, mar gheall nach féidir le foraoisiú ná le foraoisí nua-
phlandaithe teacht in ionad foraoisí príomhúla nó ní féidir leo an leibhéal céanna 
bithéagsúlachta, linnte carbóin, cosaint ithreach agus seirbhísí agus feidhmeanna 
éiceachórais a chur ar fáil i gcomparáid le foraoisí príomhúla;

20. ag moladh go láidir, dá bhrí sin, crainn agus foraoisí a phlandáil agus gníomhaíochtaí 
agus tionscadail athphlandála a dhéanamh, go háirithe speicis dhúchasacha agus speicis 
atá neamhdhíobhálach i gcás falscaithe, agus le tuiscint á léiriú maidir leis an athrú 
aeráide, go háirithe in áiteanna ina scriosadh an fhoraois phríomhúil; ag tabhairt dá 
haire, le foraoisiú éifeachtach, inbhuanaithe, atá bainistithe go hiomchuí i dteannta le 
cosaint agus athbhunú foraoisí, gur féidir ceapadh carbóin a mhéadú, feirmeoireacht a 
chomhlánú agus borradh a chur faoin mbithéagsúlacht, agus gur féidir riosca agus achar 
dóiteán foraoise a laghdú trí bhainistiú inbhuanaithe na bhforaoisí sin; á chur i bhfáth 
freisin an ról tábhachtach atá ag foraoisí bruachánacha i dtaobh bruacha abhann a 
chobhsú, agus ar an gcaoi sin, an riosca tuilte a laghdú, cáilíocht an uisce a fheabhsú trí 
uisce a ritheann chun srutha ó thalamh cóngarach a scagadh, agus teochtaí uisce a rialú 
a théann chun tairbhe don bhithéagsúlacht;

21. á chur in iúl gur geal léi na bearta chun fáschoillte a oiriúnú don athrú aeráide; á chur in 
iúl gur geal léi go bhfuil méadú ar líon na speiceas crann dúchasach athléimneach molta 
agus curtha i gcleachtas cheana féin i bhforaoisí atá sláintiúil agus éagsúil ó thaobh na 
bitheolaíochta de;

22. á chur chun suntais ról na hagrafhoraoiseachta, córas ina bhfástar crainn i gcomhar le 
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talmhaíocht ar an dáilteacht talún chéanna, a chuireann borradh faoin táirgiúlacht 
fhoriomlán, a ghineann níos mó bithmhaise, a chothaíonn ithreacha agus a chuireann 
roinnt seirbhísí luachmhara éiceachórais ar fáil; á chur i bhfios go bhfuil ról tábhachtach 
ag foraoisí agus agrafhoraoiseacht don tslándáil bia ar fud an domhain agus gur foinsí 
tábhachtacha ioncaim iad do go leor feirmeacha beaga agus go leor pobal; ag cur béim 
ar an bhfíoras go gcuireann bearta caomhnaithe foraoisí agus bearta athfhoraoisithe 
feabhas ar dhálaí maireachtála i gceantair thuaithe;

23. ag cur béim ar a thábhachtaí atá oiliúint i mbainistiú inbhuanaithe foraoisí, fáschoillte 
agus agrafhoraoiseachta, lena n-áirítear brat fásra leanúnach, laistigh den Aontas agus i 
dtríú tíortha; á mheas gur toisc bhunriachtanach iad sin chun an bhithéagsúlacht, chomh 
maith le hioncam na bpobal foraoiseachta agus na bhfeirmeoirí agrafhoraoiseachta, a 
áirithiú;

24. ag tabhairt dá haire, cé gur ionstraim úsáideach iad scéimeanna deonacha san iarracht 
chun stop a chur leis an dífhoraoisiú domhanda lasmuigh den Aontas agus gur bealach 
maith iad chun tuairimí an phobail a mhúscailt i gcoinne tomhaltas earraí agus seirbhísí 
arb iad is cúis leis an dífhoraoisiú, nár éirigh go dtí seo le bearta deonacha amháin stop 
a chur leis an dífhoraoisiú nó le hionchur an Aontais sa dífhoraoisiú domhanda, arb é 
allmhairiú earraí agus seirbhísí isteach san Aontas lena ngabhann riosca an 
dífhoraoisithe is cúis leis; á chreidiúint gur cheart reachtaíocht cheangailteach a 
chumasc le tionscnaimh neamhreachtacha, amhail comhar le tríú tíortha, chun dul i 
ngleic leis an dífhoraoisiú domhanda;

25. á iarraidh, dá bhrí sin, go gcuirfear córas lipéadaithe agus deimhnithe ‘saor ó 
dhífhoraoisiú’ i bhfeidhm a mhéadódh trédhearcacht an tslabhra soláthair san Aontas 
agus lena bhféadfaí cur chun cinn a dhéanamh ar tháirgí nach bhfuil de thoradh ar 
dhífhoraoisiú, a chuirfeadh le cineálacha cur chuige atá ann cheana agus a bheadh 
bunaithe ar shainmhíniú soiléir de shlabhraí soláthair atá saor ó dhífhoraoisiú;

26. á iarraidh ar an Aontas slabhraí soláthair atá saor ó dhífhoraoisiú agus breisluach 
feabhsaithe a chur chun cinn, agus aird chuí á tabhairt ar chearta an duine, cearta 
saothair agus cearta tionachta talún chomh maith le slándáil bia agus ioncaim chóra;

27. ag tabhairt dá haire na freagrachtaí rialtais chun an dífhoraoisiú agus tiontú éiceachórais 
a chomhrac, ar rud é nach féidir le geallsealbhóirí seachtracha amháin dul i ngleic leis 
go leormhaith; ag cur i bhfáth, dá bhrí sin, a thábhachtaí atá comhpháirtíocht 
chuimsitheach an Aontais agus a Bhallstáit le tríú tíortha, chun bainistiú inbhuanaithe 
talún, bainistiú inbhuanaithe talmhaíochta agus dea-rialachas a neartú, go háirithe 
maidir le cearta tionachta talún agus foraoise;

28. á iarraidh go neartófar an comhar domhanda go roinnfear ar bhonn níos fearr an t-eolas 
agus taithí maidir le hinbhuanaitheacht i mbainistiú foraoisí ilfheidhmeacha a fheabhsú;

29. á chreidiúint gur comhlánú tábhachtach ar chreat dlíthiúil maidir le dícheall cuí é ardán 
idir geallsealbhóirí agus na mBallstát a bhunú le haghaidh idirphlé ar dhífhoraoisiú, ar 
dhíghrádú foraoisí agus ar inbhuanaitheacht, agus go bhféadfadh sé cuidiú le 
geallsealbhóirí uile dul i ngleic leis na saincheisteanna sin; á iarraidh go mbeadh gach 
gníomhaí idirnáisiúnta ábhartha in ann úsáid ghníomhach a bhaint as an ardán sin;
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30. á iarraidh ar an Aontas, dá bhrí sin, comhghuaillíochtaí a fhorbairt le tríú tíortha chun 
foraoisí a chosaint, agus bearta fónta á saothrú a dhíríonn ar dhífhoraoisiú nialasach, 
pleanáil chomhtháthaithe talún, trédhearcacht tionachta talún, agus tiontú foraoise go 
talamh talmhaíochta a chosc; á iarraidh, chun na chríche sin, go n-áiritheofar maoiniú 
idirnáisiúnta faoi chuimsiú comhaontuithe domhanda maidir le cosaint foraoisí, i 
ndlúthchomhar le rialtais Eorpacha agus gníomhaithe idirnáisiúnta;

31. ag tacú le malartuithe faisnéise rialta le tríú tíortha chun tomhaltas agus trádáil adhmaid 
agus táirgí ó adhmad a thagann ó fhoraoisí atá bainistithe ar bhonn inbhuanaithe a chur 
chun cinn;

32. á mheas go bhfuil inrianaitheacht agus trédhearcacht bunriachtanach chun a áirithiú 
nach féidir ach tairgí a fhoinsítear go hinbhuanaithe a dhíol ar an margadh inmheánach 
a bhfuiltear cinnte fúthu go bhfuil siad saor ó dhífhoraoisiú, ó thiontú agus díghrádú 
éiceachórais agus ó sháruithe ar chearta an duine; á mheas gur chéad chéim 
chomhlántach ach bhunriachtanach é córas deimhnithe agus lipéadaithe ‘saor ó 
dhífhoraoisiú’ a aithneofar go forleathan a chur i bhfeidhm do tháirgí talmhaíochtaí 
agus foraoiseachta a allmhairítear isteach san Aontas a mhéadódh trédhearcacht an 
tslabhra soláthair san Aontas, á léiriú go háirithe an tionchar ar an gcomhshaol a 
thagann as a saothrú, a bpróiseáil agus a n-iompar agus a dtionchar ar chearta an duine; 
á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur féidir roghanna eolacha do thomhaltóirí a 
áirithiú agus tomhaltas táirgí inbhuanaithe a chur chun cinn trí lipéadú éigeantach a 
dhéanamh ar eastóscadh inbhuanaithe adhmaid;

33. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú agus nochtadh a dhéanamh ar lorg dífhoraoisithe 
na hearnála adhmaid agus na n-eagraíochtaí trádála atá rannpháirteach i dtráchtearraí a 
allmhairiú ó limistéir lena ngabhann riosca dífhoraoisithe, d’fhonn níos mó 
trédhearcachta agus tuisceana a chruthú maidir le slabhraí soláthair idirnáisiúnta, agus 
cur chun feidhme réiteach inbhuanaithe úsáide adhmaid a spreagadh;

34. á iarraidh go ndéanfar oibleagáidí díchill chuí ar sholáthróirí ionchasacha a 
chomhtháthú le rialacha soláthair phoiblí, in éineacht le toirmeasc ar tháirgí allmhairí a 
cheannach, ar táirgí iad a thagann ón dífhoraoisiú; ag tabhairt dá haire na leasanna 
breise a bhaineann le córas fíoraithe den sórt sin chun calaois, éilliú agus cleachtais 
cairtéil a chomhrac, agus seasamh i gcoinne oibríochtaí lóistíochta atá bunaithe ar 
lománaíocht neamhdhleathach ag an am céanna;

35. á chur i bhfios, chun dumpáil praghsanna a sheachaint agus úsáid inbhuanaithe adhmaid 
a áirithiú, chun leathadh comhaontuithe déthaobhacha atá bunaithe ar dumpáil 
praghsanna adhmaid a sheachaint, agus chun spreagadh lománaíochta breise a 
sheachaint is gá réitigh a bhreithniú lena n-áirítear córas ceant adhmaid a bhunú, gur 
féidir rianú a dhéanamh ar cad as a dtagann ábhar agus imní maidir leis an aeráid, 
bithéagsúlacht agus cearta an duine a chur san áireamh sa phraghas;

36. á mheas, chun an lorg carbóin atá cruthaithe mar gheall ar iompar allmhairí ó thríú 
tíortha a íoslaghdú agus chun táirgeadh agus poist inbhuanaithe áitiúla a spreagadh, gur 
cheart don Aontas úsáid adhmaid inbhuanaithe a fhoinsítear go háitiúil, táirgí adhmaid 
lománaithe nó bithmhaise foraoise a spreagadh;

37. á iarraidh go bhforbrófaí coincheapa ar mhaithe le todhchaí inbhuanaithe foraoisí ar fud 
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an domhain lena réiteofaí leasanna eacnamaíocha agus leasanna comhshaoil araon, ós 
rud é gur acmhainn thábhachtach iad na foraoisí dá lán tíortha agus nach bhfuil na 
tíortha sin toilteanach an acmhainn sin a thréigean dá ndeoin féin;

38. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé aistí bia inbhuanaithe a chur chun cinn, trí fheasacht 
na dtomhaltóirí a ardú maidir leis an tionchar a bhíonn ag patrúin tomhaltais agus trí 
fhaisnéis a sholáthar maidir le haistí bia atá níos fearr do shláinte an duine agus a bhfuil 
lorg comhshaoil níos ísle acu;

39. á mheabhrú, ó thaobh líon mór táirgí talmhaíochta a thagann as an dífhoraoisiú a bheith 
á n-allmhairiú isteach san Aontas, nár cheart é sin a bheith i gcoinbhleacht le gealltanais 
an Aontais i leith an dífhoraoisithe nialasaigh agus chearta an duine; á mheas gur cheart 
comhlíonadh rialacha an Aontais, mar aon le clásail choimirce i gcás 
neamhchomhlíonadh, a bheith ina réamhchoinníoll riachtanach le haghaidh 
chaibidlíocht trádála uile an Aontais; á iarraidh go ndéanfaí forálacha ceangailteacha 
agus in-fhorfheidhmithe comhshaoil agus sóisialta a bhaineann leis an dífhoraoisiú a 
chur san áireamh i ngach comhaontú trádála, sa bhreis ar chaighdeáin maidir le 
sábháilteacht bia agus leas ainmhithe, chun foraoisí agus éiceachórais nádúrtha an 
domhain agus cearta an duine a chosaint, go háirithe cearta tionachta an phobail; á 
iarraidh ar an gCoimisiún leanúint de dhlúthfhaireachán a dhéanamh ar na 
comhaontuithe saorthrádála atá ann faoi láthair agus dá bhforfheidhmiú i dtaca leis na 
caighdeáin sin;

40. á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhú de réir phrionsabal na neamhdhíobhála mar a 
fógraíodh sa Teachtaireacht uaidh maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus 
bearta a mholadh chun aghaidh a thabhairt ar aon drochthionchar lena mbaineann, agus 
na comhaontuithe saorthrádála atá ann cheana a thabhairt cothrom le dáta; á iarraidh go 
mbeadh na comhpháirtithe trádála faoi réir forálacha ceangailteacha agus in-
fhorfheidhmithe agus dreasachtaí lena n-áirithítear nach ndéanfar táirgí a thagann as an 
dífhoraoisiú nó as sáruithe ar chearta an duine a allmhairiú; á chur in iúl gur oth léi go 
mór nár cuireadh forálacha den sórt sin san áireamh go hiomlán i bpróiseas chomhaontú 
AE-Mercosur agus á iarraidh go ndéanfaí comhaontuithe trádála agus an chaibidlíocht 
atá ar siúl a thabhairt cothrom le dáta chun iad a chur san áireamh go cuimsitheach;

41. á iarraidh go ndéanfaí caibidlíocht bhreise nó caibidlíocht arís ina dhiaidh sin ar 
chomhaontuithe saorthrádála i gcás nach bhfuil forálacha den sórt sin san áireamh 
cheana féin, i gcomhréir le gealltanais an Aontais maidir leis an aeráid, an 
bhithéagsúlacht, an dífhoraoisiú nialasach agus cearta an duine; 

42. á chur i bhfáth gur cheart don Choimisiún, amach anseo, tionchar comhaontuithe trádála 
ar fhoraoisí a chur san áireamh go córasach sna staidéir tionchair uaidh, agus torthaí na 
meastóireachtaí ex ante a chur san áireamh agus na téarmaí agus sainorduithe le 
haghaidh caibidlíochtaí trádála á sainiú aige; á mheas gur cheart urramú Chomhaontú 
Pháras a bheith ina choinníoll ceangailteach i ngach comhaontú trádála le tríú tíortha;

43. á iarraidh ar an gCoimisiún sásraí dreasachta d’fheirmeoirí a shainaithint chun feabhas a 
chur ar sholáthar tháirgí na foraoiseachta agus na talmhaíochta inbhuanaithe, agus chun 
na héiceachórais a chaomhnú agus a neartú san am céanna;

44. á iarraidh ar an Aontas laghdú a dhéanamh ar an spleáchas ar allmhairiú tráchtearraí, 
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lena ngabhann baol d’fhoraoisí agus éiceachórais; ag tabhairt dá haire go gcuireann 
táirgí soighe a thagann ó thalamh dífhoraoisithe a úsáidtear le haghaidh beatha 
ainmhithe san Aontas, go gcuireann siad go mór leis an dífhoraoisiú domhanda agus 
gurb iad is cúis le cuid mhór astaíochtaí gaolmhara, agus gurb iad is cúis le beagnach 
leath den dífhoraoisiú a bhfuil allmhairí an Aontais le chéile freagrach as go 
hindíreach4;

45. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit thairis sin próitéin plandaí a fhaightear 
go háitiúil, an innilt atá bunaithe ar fhéarach agus beatha dhleathach a fhaightear ar 
bhealach inbhuanaithe a chur chun cinn, eadhon trí phlean próitéine an Aontais a chur 
chun feidhme agus trí fhorbairt a dhéanamh air, tríd an nuálaíocht a chur chun cinn agus 
trí thabhairt faoi bheartas chun go mbeidh táirgeadh beostoic an Aontais ag teacht leis 
na hacmhainní talún atá ar fáil san Aontas; á mholadh don Aontas agus do na Ballstáit 
thairis sin measúnú a dhéanamh ar an deis a bhaineann leis an táirgeadh intíre agus 
bearta a phleanáil a bheidh dírithe ar riachtanais tomhaltais an Aontais a shásamh go 
cuimsitheach agus cuidiú leis an spleáchas ar allmhairí a laghdú;

46. á chur in iúl go bhfuil sí i bhfabhar deireadh a chur faoi 2030 le táirgeadh bithbhreoslaí 
as amhábhair a chuireann leis an dífhoraoisiú; ag tabhairt dá haire go n-úsáidtear ola 
pailme i raon tionscal, lena n-áirítear i bpróiseáil bia; á chur in iúl gur cúis bhuartha di 
go gcuirtear dallamullóg ar thomhaltóirí, mar shampla ola pailme a bheith á húsáid i 
dtáirgí ionadacha bainne;

47. á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, patrúin stuama tomhaltais a chur chun cinn ó 
thaobh agraibhia agus beatha de, ar patrúin iad lena ndéantar an spleáchas ar tháirgí a 
chuireann go hindíreach leis an dífhoraoisiú agus lorg comhshaoil an Aontais a laghdú 
tuilleadh;

48. á chur i bhfáth freisin gur gá slabhraí soláthair níos giorra a neartú agus tacú leo agus 
táirgeadh na mbarr próitéine agus na dtráchtearraí a logánú, chun an biafhlaitheas a chur 
chun cinn san Aontas agus ina thíortha comhpháirtíochta araon; ag moladh go gcuirfí na 
gnéithe sin san áireamh i plean téarnaimh COVID-19;

49. á chur in iúl go bhfuil sí i bhfabhar barra fosaithe nítrigine/barra léagúmacha/barra 
próitéine a chur chun cinn faoi phleananna straitéiseacha nua an Chomhbheartais 
Talmhaíochta (CBT) inter alia trí uainíocht na mbarr, an choinníollacht, éiciscéimeanna 
agus bearta agra-chomhshaoil, idirghabhálacha earnála nua agus tacaíocht chúpláilte 
chun cur le neamhthuilleamaíocht an Aontais ó thaobh barra próitéine de, agus, san am 
céanna, rannchuidiú le cuspóirí straitéis na bithéagsúlachta agus na straitéise ‘Ón 
bhFeirm go dtí an Forc’ a bhaint amach; ag tabhairt dá haire thairis sin gur cheart 
ioncam agus brabúsacht na feirmeoireachta beostoic a bheith ag teacht leis na leibhéil 
táirgthe ar féidir iad a choinneáil tríd an innilt atá bunaithe ar fhéarach nó trí bharra 
farae dúchasacha; á iarraidh go ndéanfaí tuilleadh taighde ar chórais agus modhanna 
nuálacha táirgthe, agus go gcuirfí chun cinn iad, lenar féidir acmhainní agus costais 
sheachtracha a laghdú, mar shampla córais innilte atá bunaithe ar fhoráiste amhail an 
innilt uainíochta, fiú i gcás ina bhféadfadh méid an táirgthe a bheith níos ísle;

50. ag tabhairt dá haire, ó mhí na Nollag 2015 i leith, go bhfuil 40 agóid glactha ag an 

4 http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf lch. 23-24

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
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bParlaimint i gcoinne allmhairiú bia agus beatha atá géinmhodhnaithe, a raibh aon 
cheann déag acu i gcoinne allmhairiú soighe ghéinmhodhnaithe; á mheabhrú gurb é 
ceann de na cúiseanna a bhí le hagóid a dhéanamh i gcoinne na n-allmhairí sin ná an 
dífhoraoisiú a bhaineann leis an saothrú i dtíortha amhail an Bhrasaíl agus an Airgintín, 
áit a bhfuil an soighe ar fad, a bheag nó a mhór, géinmhodhnaithe lena úsáid le 
lotnaidicídí; ag tabhairt dá haire go bhfuarthas amach i staidéar eolaíoch a ndearna 
taighdeoirí ó ar fud an Aontais athbhreithniú piaraí air agus a foilsíodh le déanaí gur ag 
an Aontas atá an lorg carbóin is mó ar domhan mar gheall ar an soighe a allmhairíonn sé 
ón mBrasaíl, 13,8 % níos mó ná an tSín, an t-allmhaireoir soighe is mó, ór rud é go 
bhfuil sciar níos mó de na hastaíochtaí aige a thagann ón dífhoraisiú arb iad tosca 
indíreacha is cúis leis;5 ag tabhairt dá haire thairis sin, de réir an Choimisiúin, gur tríd 
an allmhairiú soighe is mó a chuir an tAontas san am a caitheadh leis an dífhoraoisiú 
domhanda agus le hastaíochtaí gaolmhara, arb é is cúis le beagnach leath den 
dífhoraoisiú a bhfuil allmhairí an Aontais le chéile freagrach as go hindíreach;6

51. á iarraidh go mbeadh creat beartais comhleanúnach ann ina n-áireofar an Straitéis 
Bhithéagsúlachta agus an straitéis ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’ a foilsíodh le déanaí 
agus atá mar chuid den Chomhaontú Glas don Eoraip, Straitéis Bhithgheilleagair an 
Aontais, agus an teachtaireacht ón gCoimisiún an 28 Samhain 2018 dar teideal 
‘Pláinéad Glan do Chách – fís straitéiseach fhadtéarmach Eorpach chun geilleagar 
rathúil, nua-aimseartha, iomaíoch agus neodrach ó thaobh na haeráide de a bhaint 
amach’, bunaithe ar na córais atá ann cheana, amhail Plean Gníomhaíochta AE i ndáil le 
Forfheidhmiú an Dlí, Rialachas agus Trádáil i dtaca le Foraoisí (FLEGT); á iarraidh, dá 
bhrí sin, go ndéanfaí rannpháirtíocht shealbhóirí na gceart dá ndéantar difear a ráthú in 
FLEGT, mar aon le rannpháirtíocht na bpobal dúchasach agus áitiúil agus i measc 
daoine eile, go háirithe i measc na mban agus chosantóirí an chomhshaoil agus chearta 
an duine;

52. á iarraidh go mbeadh reachtaíocht cur chun feidhme agus fheabhsaithe maidir le foraoisí 
agus rialacháin onnmhairiúcháin maidir le hadhmad agus táirgí adhmaid ann, mar 
shampla lena ngabhann critéir in-inbhuanaitheachta in-fhorfheidhmithe;

53. á iarraidh go mbeadh cur chuige níos iomlánaíche ann laistigh den Aontas, ina 
dtabharfadh an tAontas tacaíocht dhíreach do na húdaráis áitiúla le haghaidh an 
fhoraoisithe agus cleachtais bainistithe inbhuanaithe; á iarraidh go háirithe go mbeadh 
ról níos láidre ag an Aontas ó thaobh cabhrú leis na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha na 
rialacháin maidir le cosaint foraoisí atá i bhfeidhm a fhorfheidhmiú;

54. á iarraidh go mbeadh comhsheasmhacht agus comhleanúnachas ann idir gníomhaíochtaí 
an Aontais laistigh agus lasmuigh de AE; ag meabhrú dhearcadh na Gníomhaireachta 
Eorpaí Comhshaoil7 agus ag tabhairt dá haire go bhfuil an chuma air nach mbainfidh an 

5  Tagairt: Escobar, N., Tizado, E.J., zu Ermgassen, E.K.,Löfgren, P., Börner, J., & Godar, J. (2020).Spatially-
explicit footprints of agricultural commodities: Mapping carbon emissions embodied in Brazil's soy exports. 
Global Environmental Change, vol. 62, 102067 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378019308623)
6  Tagairt: Tuarascáil Theicniúil 2013-063 ón gCoimisiún, ‘An tionchar atá ag tomhaltas AE ar an dífhoraoisiú: 
Anailís chuimsitheach ar an tionchar atá ag tomhaltas AE ar an dífhoraoisiú’, staidéar arna mhaoiniú ag AS ENV 
sa Choimisiún Eorpach, agus arna dhéanamh ag VITO, IIASA, HIVA agus IUCN NL, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf, lch. 23-24
7 Tagairt 1e. - Tuarascáil ón nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil dar teideal ‘An Comhshaol Eorpach – staid 
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tAontas cuid mhaith dá chuid cuspóirí comhshaoil le haghaidh 2020 amach, agus á 
thabhairt chun suntais go bhfuil foraoisí an Aontais faoi chineálacha eile brú freisin 
amhail, inter alia, rátaí arda eastósctha, truailliú, an t-athrú aeráide agus speicis 
choimhthíocha ionracha; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí rialachán adhmaid an 
Aontais agus Treoracha Natura 2000 a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú go 
docht ar fud an Aontais, lena n-áirítear trí imeachtaí um shárú a thionscnamh go tráthúil;

55. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit bainistiú inbhuanaithe foraoisí a chur chun 
cinn lena n-áiritheofar go gcuirfear bearta uaillmhianacha i bhfeidhm, i bhforaoisí an 
Aontais agus an domhain araon, chun foraoisí agus éiceachórais nádúrtha eile a chosaint 
agus a athbhunú, i gcomhréir le straitéisí nua foraoise agus bithéagsúlachta an Aontais; 
á chreidiúint, go háirithe, nach mór aghaidh a thabhairt ar úsáid na bithmhaise adhmaid 
ó fhoraoisí mar bhreosla de dheasca na bochtaineachta, lena n-áirítear trí thacú le 
roghanna malartacha glana;

56. ag tabhairt dá haire nach bhfuil leibhéal tomhaltais na n-amhábhar san Aontas, lena n-
áirítear breoslaí iontaise, inbhuanaithe agus ag tathant ar an gCoimisiún agus na 
Ballstáit lánaird a thabhairt ar an tionchar a bhíonn ag úsáid bithbhreoslaí ar talamh ar 
an dífhoraoisiú agus an t-athrú ar an talamhúsáid ar fud an domhain; á chur i bhfáth go 
bhféadfaí inbhuanaitheacht úsáid na n-amhábhar laistigh den Aontas a fheabhsú go mór 
sa bhithgheilleagar ciorclach agus go bhfuil gá le gníomhaíocht chun an spleáchas ar 
allmhairí lena mbaineann baol dífhoraoisithe a laghdú; ag tabhairt dá haire go bhfuil 
ordlathas úsáide atá tíosach ar acmhainní ríthábhachtach chun linnte carbóin agus 
feidhmeanna bithéagsúlachta foraoisí a chosaint; á mheas nach bhfuil ciall le bheith ag 
dó adhmaid le haghaidh breosla ó thaobh na cosanta aeráide, linnte carbóin agus úsáid 
éifeachtúil acmhainní i ngeilleagar ciorclach de; 

57. á mheas nach mór critéir inbhuanaitheachta leordhóthanacha a bheith ag gabháil le 
húsáid bithbhreoslaí ar mhórscála san Aontas chun athrú díreach agus indíreach ar an 
talamhúsáid (ILUC) a sheachaint, lena n-áirítear an dífhoraoisiú; ag tabhairt dá haire 
thairis sin nach gcuirtear san áireamh go leordhóthanach sna critéir atá ann faoi láthair 
na hamhábhair iontaise a úsáidtear i dtáirgeadh bithbhreoslaí; á iarraidh, dá bhrí sin, go 
ndéanfaí faireachán agus meastóireacht ar thionchar na Treorach athbhreithnithe maidir 
le Fuinneamh In-athnuaite le linn a cur chun feidhme atá ar siúl faoi láthair, lena n-
áirítear éifeachtacht na gcritéar inbhuanaitheachta le haghaidh bithfhuinnimh; ag 
tabhairt dá haire a thábhachtaí atá slabhraí soláthair áitiúla na n-amhábhar chun 
inbhuanaitheacht fhadtéarmach a bhaint amach; 

58. á chur i bhfáth go bhfuil brú á chur ar fhoraoisí ar fud an domhain, in ainneoin an 
mhéadaithe ar an limistéar foraoiseachta agus fáschoille san Aontas, de bharr méadú a 
bheith ag teacht ar úsáid an adhmaid le haghaidh bithbhreoslaí agus bithfhuinnimh; ag 
tabhairt dá haire, dá bhrí sin, gur gá limistéir ainmnithe cosanta dúlra a urramú ar fud an 
domhain; á chur i bhfáth nár cheart don Aontas ach cineálacha talamhúsáide agus 
foraoisí a bhainistítear ar bhealach inbhuanaithe a chur chun cinn, chun a áirithiú go 
mbeidh tomhaltas iomlán an Aontais inbhuanaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú 
criticiúil a dhéanamh ar bhearta le haghaidh breoslaí adhmaid a tháirgeadh agus a úsáid 
ar bhealach inbhuanaithe, i bhfianaise, inter alia, líon ard na millíní adhmaid a 

agus ionchas 2020’.
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allmhairítear isteach go dtí an tAontas, agus aghaidh a thabhairt ar an mbaol a 
bhaineann leis an allmhairiú sin d’fhoraoisí i dtríú tíortha;

59. á chur in iúl go bhfuil sí i bhfabhar deireadh a chur faoi 2030 le táirgeadh bithbhreoslaí 
as amhábhair a chuireann leis an dífhoraoisiú; á iarraidh ar an gCoimisiún, chuige sin, 
athbhreithniú a dhéanamh faoi 2021 ar na gnéithe ábhartha de Rialachán Tarmligthe 
(AE) 2019/807 ón gCoimisiún8 agus athbhreithniú a dhéanamh air gan mhoill ar bhonn 
eolas eolaíoch, phrionsabal an réamhchúraim agus measúnú tionchair mionsonraithe, 
chun a áirithiú go gcuirfear deireadh de réir a chéile leis na bithbhreoslaí ar fad lena 
mbaineann ardriosca ó thaobh ILUC de, lena n-áirítear ola pailme agus ola soighe, i 
gcomhréir le gealltanas an Aontais cailliúint na bithéagsúlachta domhanda a stopadh 
agus a chasadh thart;

60. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé beartais an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip a 
nascadh leis na tosca sin lena spreagtar an dífhoraoisiú agus lena gcuirtear leis, trí 
aghaidh a thabhairt ar an tionchar a bhíonn ag an dífhoraoisiú ar an gcomhshaol, ar an 
tsochaí agus ar chearta an duine chun fís fhadtéarmach an gheilleagair atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de a bhaint amach;

61. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé córas faireachlainne coiteann agus saor in aisce a 
bhunú, a bheadh ag idirghníomhú agus ag obair i gcomhar le comhpháirtithe agus 
comhlachtaí idirnáisiúnta amhail na Náisiúin Aontaithe, chun faireachán domhanda a 
dhéanamh ar an dífhoraoisiú, ar dhíghrádú foraoisí agus ar athruithe ar chlúdach 
foraoise an domhain, bunaithe ar shonraí satailíte, lenar féidir leis na Ballstáit agus 
geallsealbhóirí eile agus na saoránaigh an dífhoraoisiú agus tiontú gnáthóg a 
thaifeadadh, go háirithe i limistéir chosanta, i bhfíor-am, agus chun faireachán a 
dhéanamh ar stádas an chlúdaigh foraoise;

62. ag moladh, mar shampla, go mbainfí níos mó úsáide as córas satailíte Copernicus chun 
faireachán a dhéanamh ar fud an domhain (laistigh agus lasmuigh den Aontas) ar 
fhalscaithe, ar dhamáiste d’fhoraoisí, ar sciorrthaí talún agus creimeadh ithreach agus ar 
thiontú na n-éiceachóras agus na ngnáthóg foraoise agus sabhána; á chur i bhfios gur 
cheart é sin a fhorlíonadh le modhanna faireacháin eile chun sáruithe gaolmhara ar 
chearta an duine agus ar an tionacht a rianú agus chun gníomhaíocht thráthúil agus 
iomchuí a dhéanamh, lena n-áirítear aghaidh a thabhairt ar na cúiseanna atá leo;

63. á iarraidh go gcruthófaí sásraí foláirimh réamhrabhaidh chun fógra a thabhairt d’údaráis 
phoiblí, do chuideachtaí, lena n-áirítear scéimeanna tríú páirtí, agus do thomhaltóirí 
tráchtearraí de thionscnamh limistéir ina bhfuil riosca tiontaithe éiceachórais a 
bhaineann le cailliúint agus meath na foraoise agus an tsabhána agus limistéir ina bhfuil 
sárú déanta ar chearta an duine, agus chun cúnamh a chur ar fáil chun dul i ngleic leis na 
saincheisteanna sin tríd an idirphlé agus comhroinnt sonraí le tríú tíortha faoi seach a 

8 Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/807 ón gCoimisiún an 13 Márta 2019 lena bhforlíontar Treoir (AE) 
2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le bunábhar lena ngabhann riosca 
ard maidir le hathrú indíreach ar an talamhúsáid a chinneadh, a bhfuil méadú suntasach ar an limistéar táirgthe ar 
thalamh a bhfuil stoc ard carbóin aige le feiceáil ina leith, agus bithbhreoslaí, bithleachtanna agus breoslaí 
bithmhaise lena ngabhann riosca íseal maidir le hathrú indíreach ar an talamhúsáid a dheimhniú (IO L 133, 
21.5.2019, lch. 1).
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threisiú;

64. á chur in iúl gur geal léi an moladh a rinne an Coimisiún sa teachtaireacht uaidh maidir 
leis an straitéis ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’ go gcuirfí faireachlann maidir leis an 
dífhoraoisiú ar bun; á mheas, áfach, gur gá, ina theannta sin, go gcuirfí tuarascáil ar an 
dífhoraoisiú domhanda faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle gach dhá 
bhliain, rud a chuirfeadh leis an tuarascáil ó Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta (FAO) 
na Náisiún Aontaithe maidir le hacmhainní foraoise an domhain9 agus ‘Global Forest 
Watch Commodities’10, chun bearta iomchuí a dhéanamh ó thaobh an comhar le tríú 
tíortha a threisiú agus srianta trádála a chosaint ar leibhéal an Aontais;

65. á chur i bhfios go bhfuil diansaothrú inbhuanaithe na talmhaíochta, mar aon le 
talamhúsáid agus bainistiú talún pleanáilte, ríthábhachtach do chuid mhór feirmeacha 
beaga;

66. á iarraidh go mbeadh tacaíocht láidir airgeadais ann mar aon le cláir le haghaidh bearta 
lena gcuirtear an foraoisiú chun cinn ar thalamh atá meathlaithe agus talamh nach bhfuil 
oiriúnach don talmhaíocht.

9 http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
10 https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
https://www.wri.org/resources/maps/global-forest-watch-commodities
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