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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt 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. á iarraidh ar an Aontas tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i gcláir maidir le taighde 
agus nuálaíocht, ar mhaithe le talmhaíocht aeráid-díonach, diansaothrú inbhuanaithe 
agus éagsúlú barr, agra-éiceolaíocht, agrafhoraoiseacht agus le réitigh atá bunaithe ar an 
dúlra a neartú i gcomhréir leis an gComhaontú Glas don Eoraip agus le conclúidí na 
Tuarascála Speisialta ón bPainéal Idir-Rialtasach ar an Athrú Aeráide (IPCC) maidir 
leis an athrú aeráide agus talamh; á chur i bhfáth an gá atá le hinfheistíocht a dhéanamh 
i mbainistiú ar fhoraoisí pobalbhunaithe chomh maith céanna; ag áitiú gur cheart don 
Aontas a dhícheall a dhéanamh astaíochtaí ón dífhoraisiú agus ó dhíghrádú foraoise a 
laghdú, lena n-athshlánófaí foraoisí a bhfuil damáiste déanta dóibh agus lena gcuirfí 
deireadh le lománaíocht neamhdhleathach agus leis an leathnú ar úsáid na talún a théann 
chun dochair d’fhoraoisí agus d’éiceachórais nádúrtha, agus feabhas á chur ar shlite 
beatha agus ar shlándáil an tsoláthair bia agus deiseanna socheacnamaíocha 
inbhuanaithe á gcur ar fáil do dhaonra atá ag dul i méid; á mheabhrú di nach ionann 
foraoisí nua-phlandaithe agus foraoisí príomhúla ó thaobh a n-acmhainneachta de dé-
ocsaíd charbóin bhreise a bhaint agus a stóráil; á chur i bhfios go láidir, dá bhrí sin, a 
thábhachtaí atá sé na foraoisí cianaosta agus meánaosta a chaomhnú agus aghaidh á 
tabhairt ar an ngéarchéim dhomhanda a bhaineann leis an athrú aeráide agus le cailliúint 
na bithéagsúlachta araon, mar aon le foraoisiú agus athfhoraoisiú chun limistéar 
chumhdach mhullaí na gcrann a mhéadú agus ithreacha a athghiniúint d’fhonn 
neodracht aeráide a bhaint amach, amhail a léirítear sna spriocanna de chuid Sprioc 
Forbartha Inbhuanaithe (SDG) 15;

2. á chur i bhfios go láidir gur cheart go mbeadh sé d’aidhm ag bearta comhair AE dul i 
ngleic leis na bunchúiseanna atá leis an dífhoraoisiú, eadhon an t-éilliú, rialachas lag 
agus institiúidí laga, an laghdú atá tagtha ar an spás sibhialta, an easpa pearsanra oilte 
agus sainmhínithe ar fhoraoisí, coiriúlacht foraoise agus saoirse ó phionós, agus tionacht 
talún neamhdhaingean mar na príomhchúiseanna atá le lománaíocht neamhdhleathach, 
calaois, imghabháil cánach agus sáruithe ar chearta an duine; á chur i bhfáth gur cheart 
go mbeadh pleanáil ar úsáid inbhuanaithe na talún ag croílár thionscnaimh na ndeontóirí 
agus na gclár maidir le talmhaíocht agus foraoiseacht, d’fhonn cearta tionachta talún na 
bpobal atá ag brath ar fhoraoisí agus na ndaoine dúchasacha a dhaingniú;

3. ag aithint a ábhartha atá na creataí idirnáisiúnta amhail Treoirlínte Saorálacha maidir le 
Rialachas Freagrach ar Thionacht Talún, Iascaigh agus Foraoisí (VGGT) Eagraíocht 
Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO) i dtaca le soiléireacht dhlíthiúil 
agus caighdeáin dea-chleachtais a bhfuil glacadh leo ar bhonn idirnáisiúnta a chur ar fáil 
ar mhaithe le rialachas freagrach ar thionacht talún a bheith ann; á iarraidh ar an 
gCoimisiún tacú le scaipeadh agus úsáid VGGT ar an leibhéal domhanda, réigiúnach 
agus ar an leibhéal náisiúnta; á chur i bhfáth an gá atá le faireachán agus forfheidhmiú 
éifeachtach agus neamhspleách a dhéanamh, lena n-áirítear sásraí um réiteach díospóidí 
agus casaoide iomchuí, chun comhlíonadh le VGGT a áirithiú;
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4. á chur i bhfios nach amháin go bhfuil na leibhéil dífhoraoisithe atá ag dul i méid agus an 
damáiste a dhéantar d’fhoraoisí díobhálach don fhoraoiseacht agus don bhithéagsúlacht 
inbhuanaithe, ach go bhfuil drochthionchar acu freisin ar shaol agus ar chearta daoine, 
mar shampla i gcomhthéacs athlonnú nó tréigean na talún, má thugtar neamhaird ar 
chearta talún nó cearta saothair;

5. á chur i bhfáth go gcuireann IPCC i bhfios go sainráite ina Thuarascáil Speisialta ar an 
athrú aeráide agus úsáid na talún, an ról ríthábhachtach atá ag eolas traidisiúnta, daoine 
dúchasacha agus pobail áitiúla i dtaca le maoirseacht agus cosaint a dhéanamh ar thailte 
agus foraoisí an domhain, mar aon leis an tábhacht a bhaineann le cearta tionachta talún 
pobail a dhaingniú chun an t-athrú aeráide a chomhrac; á mheabhrú di go bhfuil na 
grúpaí seo, in éineacht le cosantóirí ar chearta an duine ó thaobh an chomhshaoil de, 
faoi bhagairt ar bhonn níos minice, agus iad ag dul i ngleic le himeaglú agus le sáruithe 
ar chearta an duine ina n-iarrachtaí a bhforaoisí, a gcuid talún agus a dtimpeallacht a 
chosaint;

6. á mheabhrú go bhfuil eolas ríthábhachtach ag pobail dhúchasacha, pobail áitiúla, 
feirmeoirí beaga agus mná ar an méid a bhaineann le foraoisí agus go bhfuil siad ag 
brath go mór ar an eolas sin; á iarraidh ar an Aontas a áirithiú go dtabharfar aitheantas 
mar cheartas sóisialta dá dtionacht talún agus cearta daonna, i gcomhréir le FAO 
VGGT, le Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Cearta na bPobal Dúchasach 
(UNDRIP) agus le Coinbhinsiún 169 de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 
(EIS), mar aon lena rannpháirtíocht éifeachtach i gceapadh agus i gcur chun feidhme 
cláir forbartha AE a bhfuil tionchar acu orthu agus i bhforfheidhmiú bearta cosanta 
foraoise ag tógáil ar an gciall cheannaithe ó chlár Fhorfheidhmiú an Dlí, Rialachas agus 
Trádáil i dtaca le Foraoisí (FLEGT); á iarraidh ar AE, thairis sin, trédhearcacht agus 
cuntasacht na gComhaontuithe Comhpháirtíochta Deonacha a mhéadú;

7. á thabhairt chun suntais go bhfuil ról lárnach ag mná dúchasacha agus ag feirmeoirí ar 
mná iad i gcosaint éiceachórais na bhforaoisí; ag tabhairt dá haire, áfach, gur cúis 
bhuartha di easpa cuimsiú agus cumhachtú na mban sa phróiseas bainistithe ar 
acmhainní nádúrtha; á chreidiúint go bhfuil ról lárnach ag comhionannas inscne san 
oideachas foraoiseachta sa bhainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí agus gur cheart go 
léireofaí é sin i bplean gníomhaíochta AE; 

8. ag tarraingt aird ar a thábhachtaí atá sé tacú le fiontair foraoiseachta bheaga agus 
mheánmhéide trí aistriú eolais agus trí chúnamh agus oiliúint theicniúil agus airgeadais 
a chur ar fáil; 

9. á chur i bhfios go bhfuil saineolas fadréimseach ag AE i dtaobh fuinneamh inbhuanaithe 
a sholáthar agus, trí thaighde agus comhar, agus gur cheart dó eolas a chur ar fáil agus a 
roinnt leis na tíortha is measa atá thíos leis an dífhoraoisiú, d’fhonn na spriocanna 
maidir le bainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí a leagtar amach i gClár Oibre 2030 a bhaint 
amach;

10. á iarraidh go mbeadh ról láidir ag earnáil na foraoiseachta san Ionstraim um 
Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDCI) atá beartaithe agus go 
mbainfear leas as acmhainneacht iomlán an Phlean Infheistíochta Seachtraí agus na 
saoráidí cumaisc réigiúnacha chun cistiú príobháideach a ghiaráil le haghaidh bainistiú 



AD\1207147GA.docx 5/11 PE648.612v02-00

GA

inbhuanaithe ar fhoraoisí (ó chaomhnú na bhforaoisí cianaosta agus meánaosta go 
hathfhoraoisiú agus foraoisiú), turasóireacht inbhuanaithe agus agrafhoraoiseacht, 
chomh maith leis na tionscnaimh atá déanta ag cuideachtaí chun deireadh a chur le 
táirgí dífhoraoisithe óna slabhraí soláthair, a bhfuil mar aidhm leis SDGanna a bhaint 
amach; á iarraidh ar an earnáil phríobháideach a bheith réamhghníomhach sa chomhrac 
i gcoinne an dífhoraoisithe a chorpraítear ina slabhraí soláthair agus infheistíochtaí, a 
ngealltanais nialais maidir le dífhoraoisiú a chomhlíonadh gan mhoill agus 
trédhearcacht iomlán a áirithiú i ndáil lena ngealltanais a chomhlíonadh; á iarraidh ar an 
gCoimisiún cur chun feidhme éifeachtach FAO VGGT a áirithiú ina Phlean 
Infheistíochta Seachtraí; 

11. ag cur béim ar fheidhm theiripeach na bhforaoisí i sochaithe arduirbithe na hEorpa, mar 
aon le tábhacht mhéadaitheach na bhforaoisí uirbeacha agus na gcrann i gcathracha, a 
bhfuil iarmhairtí dearfacha díreacha acu ar shláinte an duine agus ar cháilíocht saoil na 
saoránach; á chur i bhfáth go rannchuidíonn foraoisí le forbairt shocheacnamaíoch 
chríocha tuaithe an domhain, lena n-áirítear trí acmhainní a dháileadh ar na ceantair is 
boichte a bhuíochas do thionscal na foraoiseachta, táirgí foraoise neamhadhmaid agus 
an éiceathurasóireacht;

12. á iarraidh ar an Aontas a chaighdeáin a neartú ó thaobh nochtadh éigeantach faisnéise ag 
cuideachtaí de a bhaineann le táirgeadh nó próiseáil tráchtearraí, a bhfuil riosca 
d’fhoraoisí ag baint leo, a thagann faoi shainchúram an athbhreithnithe ar an Treoir 
maidir leis an Tuairisciú Neamhairgeadais1 (NFRD), mar chuid dá iarrachtaí chun 
maoiniú inbhuanaithe a mhéadú;

13. á iarraidh ar an Aontas aird ar leith a thabhairt, agus é i mbun comhair le tíortha atá i 
mbéal forbartha, ar fhoraoisí atá i limistéir chósta, amhail foraoisí mangróibh, a mbíonn 
tionchar ar leith ag an athrú aeráide agus gníomhaíocht an duine orthu agus ar deis 
iontach iad i gcomhair beartais chaomhnaithe, oiriúnaithe agus mhaolaithe; 

14. á chur i bhfios go láidir nach bhfuil cosaint na bithéagsúlachta agus maolú ar an athrú 
aeráide ag tacú go huathoibríoch le chéile; á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar an 
Treoir maidir le Fuinneamh Inathnuaite2 (RED II) chun go mbeadh sí comhsheasmhach 
le gealltanais idirnáisiúnta AE faoi Chlár Oibre 2030, Comhaontú Pháras agus an 
Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, rud a dhéanfadh, inter alia, 
critéir inbhuanaitheachta sóisialta a thabhairt isteach agus na rioscaí a bhaineann le 
grabáil talún á gcur san áireamh; á chur i bhfáth, chuige sin, gur cheart do RED II na 
caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta tionachta a chomhlíonadh, eadhon 
Coinbhinsiún Uimh. 169 EIS agus FAO VGGT;

15. á iarraidh ar an Aontas leanúint de bheith ar thús cadhnaíochta sna hiarrachtaí 
domhanda maidir le straitéisí maolaithe agus oiriúnaithe atá ceaptha chun srian chur ar 
dhífhoraoisiú agus díghrádú foraoise a tharraingt suas agus a chur chun feidhme, 
athchóiriú foraoise a spreagadh agus a áirithiú go ndéanfar an dul chun cinn a rinneadh i 

1 Treoir 2014/95/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear 
Treoir 2013/34/AE maidir le nochtadh faisnéise neamhairgeadais agus éagsúlachta ag gnóthais agus grúpaí móra 
áirithe (IO L 330, 15.11.2014, lch. 1).
2 Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid 
fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn (IO L 328, 21.12.2018, lch. 82).
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réimse na foraoiseachta inbhuanaithe a chaomhnú i gcomhthéacs Chomhaontú Pháras 
agus SDGanna;

16. ag tathant ar AE an dífhoraoisiú, díghrádú foraoise agus scriosadh an n-éiceachóras 
nádúrtha a phlé in idirphléití déthaobhacha agus réigiúnacha le tíortha comhpháirtíochta 
agus iad a spreagadh chun foraoisí agus bearta rialachais gaolmhara a áireamh, amhail 
straitéisí maolaithe agus oiriúnaithe, ina Rannchuidithe arna gCinneadh go Náisiúnta 
(NDCanna) faoi Chomhaontú Pháras, mar aon lena Straitéisí Náisiúnta agus Pleananna 
Gníomhaíochta maidir leis an mBithéagsúlacht (NBSAPanna) faoin gCoinbhinsiún 
maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, chun oibriú ar scéimeanna cosanta foraoise atá 
ceangailteach go hidirnáisiúnta agus comhordú a dhéanamh le tionscnaimh 
idirnáisiúnta;

17. á chur in iúl gur geal léi an gealltanas ón gCoimisiún i leith inbhuanaitheacht agus 
thrédhearcacht an tslabhra soláthair a mhéadú; á mheabhrú di nach leor bearta deonacha 
agus scéimeanna deimhniúcháin amháin chun deireadh a chur le dífhoraoisiú; á iarraidh 
go ndéanfaí creat reachtach AE a ghlacadh a bheadh bunaithe ar dhícheall cuí 
éigeantach i slabhraí soláthair tráchtearraí lena mbaineann riosca d’fhoraoisí, agus leas á 
bhaint as an gciall cheannaithe ón reachtaíocht atá cheana ann, chun an dífhoraoisiú 
agus sáruithe ar chearta an duine a chosc, aghaidh a thabhairt orthu agus iad a mhaolú 
agus táirgí feirmeoirí beaga a chomhtháthú i slabhraí soláthair inbhuanaithe, agus 
machaire comhréidh á áirithiú chun caillteanas ioncaim i dtíortha atá i mbéal forbartha 
agus iomaíocht éagórach a sheachaint; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh feidhm ag 
creat reachtach den sórt sin maidir le gach gníomhaí eacnamaíoch sa slabhra soláthair, 
agus go mbeadh réimeas forfheidhmithe stóinsithe ag gabháil leis agus go n-áireofaí 
pionóis éifeachtacha, chomhréireacha agus athchomhairleacha as neamh-chomhlíonadh; 
á chur i bhfios go láidir an gá atá lena áirithiú nach mbeidh an creat dlíthiúil nua seo ina 
shiocair le hualach riaracháin iomarcach d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide 
(FBManna); á iarraidh ar an gCoimisiún creat rialála den sórt sin a chur chun cinn ar an 
leibhéal idirnáisiúnta i gcomhréir le Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe 
maidir le Cúrsaí Gnó agus Cearta an Duine; á chur in iúl go bhfuil sí deimhin de gur 
cheart do Straitéis Foraoise AE dea-chleachtais agus torthaí in earnáil na foraoise a chur 
chun cinn agus a roinnt agus an comhar i measc na mBallstát a fheabhsú;

18. ag spreagadh AE chun cúnamh a chur ar fáil ar mhaithe leis an bhfaireachas ar 
dhífhoraoisiú agus ar ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha a neartú;

19. á iarraidh ar AE déanamh deimhin de go bhfuil na beartais sna réimsí ar fad 
comhleanúnach lena ghealltanais i leith foraoisí a chosaint agus a athchóiriú, agus 
príomhshruthú á dhéanamh ar a chuspóirí bithéagsúlachta aige, agus nach ndéanfaidh 
slabhraí soláthair agus sreafaí airgeadais an domhain ach táirgeadh dlíthiúil, 
inbhuanaithe agus atá saor ó fhoraoisiú a chur chun cinn agus nach mbeidh sáruithe ar 
chearta an duine mar thoradh orthu; á mheabhrú di a thábhachtaí atá caibidlí 
inbhuanaitheachta atá láidir, comhleanúnach agus infhorfheidhmithe i gcomhaontuithe 
trádála, mar aon le comhaontuithe iltaobhacha comhshaoil agus aeráide a chur chun 
feidhme go héifeachtach; á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú cúramach a dhéanamh ar 
an tionchar a bhíonn ag comhaontuithe trádála ar dhífhoraoisiú trí bhíthin na 
Measúnuithe Tionchair Inbhuanaitheachta (SIAnna) agus measúnuithe ábhartha eile, ar 
bhonn sonraí daingne agus modheolaíochtaí meastóireachta; ag tathant ar an 
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gCoimisiún forálacha ceangailteacha agus infhorfheidhmithe a áireamh chun deireadh a 
chur le lománaíocht neamhdhleathach, dífhoraoisiú agus sáruithe ar chearta an duine 
agus iompar freagrach gnó a áirithiú, lena n-áirítear trí fhorálacha chun toiliú saor, 
roimh ré agus feasach a ráthú do phobail dhúchasacha agus do phobail áitiúla agus chun 
aitheantas a thabhairt do chearta tionachta talún na bpobal atá ag brath ar fhoraoisí agus 
do dhaoine dúchasacha, chomh maith le sásraí ceangailteacha chun maoirseacht a 
dhéanamh ar chur chun feidhme éifeachtach na bhforálacha sin agus chun sásamh a 
lorg, go háirithe trí shásra gearáin inrochtana a chur ar fáil; á iarraidh ar an Aontas 
aghaidh a thabhairt ar an trádáil i dtráchtearraí lena mbaineann riosca d’foraoisí trí 
chomhpháirtíochtaí déthaobhacha nua le tíortha is táirgeoirí, agus leas á bhaint as an 
gciall cheannaithe ó VPAnna FLEGT, agus deis á tabhairt ag cócó dul chun cinn luath a 
dhéanamh.

20. á iarraidh go ndéanfaí comhar AE-ACC a neartú chun dul i ngleic leis an bhfadhb 
mhéadaitheach a bhaineann leis an dífhoraoisiú agus fairsingiú fásaigh i stáit ACC, trí 
fhorbairt a dhéanamh ar phleananna gníomhaíochta a bheadh dírithe ar bhainistiú agus 
caomhnú na bhforaoisí a fheabhsú, agus na cúiseanna le dífhoraoisiú ó lasmuigh agus 
laistigh d’earnáil na foraoise á gcur san áireamh agus ag aithint a thábhachtaí atá 
adhmad trópaiceach do gheilleagair stáit ACC a bhfuil foraoisí a tháirgeann adhmad 
acu;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún go n-áireofaí cleachtais neamhdhleathacha foraoise, amhail 
adhmad a phraghsáil faoi bhun a luach mar lamháltas, crainn chosanta a bhuain, táirgí 
foraoise a smuigleáil thar teorainneacha, lománaíocht neamhdhleathach agus próiseáil 
amhábhar foraoise gan cheadúnas, laistigh de raon feidhme forálacha infhorfheidhmithe 
frithéillithe i gcomhaontuithe saorthrádála;

22. ag cur béim ar an nasc atá ann idir an tsláinte an comhshaol agus an t-athrú aeráide; á 
chur i bhfáth go léirítear i roinnt staidéir eolaíocha na hidirnaisc idir cailliúint na 
bithéagsúlachta agus teacht chun cinn paindéimí, go háirithe galair zónóiseacha atá 
nasctha le dífhoraoisiú agus an díghrádú ar ghnáthóga nádúrtha; á iarraidh ar AE, mar 
chuid de ghné sheachtrach an Chomhaontaithe Ghlais, dlús a chur leis an gcúnamh 
teicniúil a thugann sé agus leis an bhfaisnéis agus dea-chleachtais a roinneann sé le tríú 
tíortha i réimse an bhainistithe inbhuanaithe ar fhoraoisí; ag tathant ar an gCoimisiún 
agus ar na Ballstáit oibriú i gcomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta amhail an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte (EDS) agus FAO chun cosc a chur ar leathadh géarchéimeanna 
sláinte agus paindéimí sa todhchaí;

23. á mheabhrú di go mbaineann tuairim is 2.6 billiún duine úsáid as bithmhais 
thraidisiúnta, adhmad agus fioghual go príomha, i gcomhair cócaireachta, agus go 
bhfuil trí cheathrú díobh nach bhfuil rochtain acu ar shoirn éifeachtacha; á iarraidh ar 
AE tacaíocht mhéadaitheach ar bhonn níos mire a chur ar fáil do thríú tíortha chun go 
mbeidh ar a gcumas díriú ar fhoinsí fuinnimh inbhuanaithe agus glana agus laghdú a 
dhéanamh, dá bhrí sin, ar an mbrú dífhoraoisithe arb é an úsáid a bhaintear as adhmad 
mar bhreosla is cúis leis; ag spreagadh gníomhaíochtaí chun cumhdach foraoise agus 
coillearnach eile a mhéadú i gcás inarb ábhartha; á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a 
thabhairt ar na comhbhabhtálacha a eascraíonn as an éileamh méadaitheach atá ar 
adhmad le haghaidh ábhar, fuinnimh agus an bhithgheilleagair trí chritéir AE a fhorbairt 
i gcomhair bainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí ina mbeadh tagarmharcanna agus 
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tairseacha nithiúla agus lena gcuirfí chun cinn caomhnú na bhforaoisí cianaosta agus 
meánaosta mar réiteach éifeachtach chun díriú ar an athrú aeráide agus caillteanas na 
bithéagsúlachta;

24. á chur i bhfios go mbaineann dúshláin nua le straitéis bhithgheilleagair an Choimisiúin 
ó thaobh foraoisí a chosaint agus a athchóiriú de, ar straitéis í atá bunaithe go mór ar 
úsáid bhithmhaise; á chur i bhfáth go bhfuil an méadú ar úsáid adhmaid le haghaidh 
bithbhreoslaí agus bithfhuinnimh ag cur brú ar fhoraoisí an domhain agus á chur in iúl 
gur cúis bhuartha di go bhféadfadh an t-éileamh méadaitheach ar tháirgí bithfhuinnimh 
a bheith ina chúis le cleachtais neamh-inbhuanaithe, mura ndéanfar faireachán cuí orthu; 
á athdhearbhú gur cheart do bheartas bithfhuinnimh AE freagairt do chritéir dhiana 
chomhshaoil agus shóisialta agus á chur i bhfáth an gá atá le critéir níos déine maidir le 
bithmhais foraoise a thabhairt isteach chun dífhoraoisiú thar lear a chosc; ag tathant ar 
AE agus ar a Bhallstáit, dá bhrí sin, comhsheasmhacht idir na beartais a áirithiú, i 
gcomhréir le prionsabal an chomhtháthaithe beartas ar mhaithe le forbairt (PCD) a 
leagtar amach in Airteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
(CFAE);

25. á chur i bhfios go rannchuidíonn foraoisí go mór le slándáil bia an domhain, le slite 
beatha agus le cothú i dtiortha atá i mbéal forbartha agus gur foinsí tábhachtacha 
ioncaim iad do phobail áitiúla; á mheabhrú di gur cheart gur ag an am céanna a dhéanfaí 
an dul chun cinn ionsar thalmhaíocht inbhuanaithe, slándáil bia agus bainistiú 
inbhuanaithe ar fhoraoisí mar bhunghnéithe de Chlár Oibre 2030;

26. á mheabhrú di gurb é an leathnú ar úsáid na talún i gcomhair talmhaíochta is cúis le 
tuairim is 80% den dífhoraoisiú ar domhan, go bhfuil úsáid mhalartach na talún ag 
oibríochtaí dlíthiúla eile ag cur leis sin, go háirithe tógáil eallaigh, gníomhaíochtaí 
mianadóireachta agus druileála, agus gurb ionann tomhaltas AE agus thart ar 10% de 
sciar domhanda an dífhoraoisithe, i ngeall ar a spleáchas ard ar allmhairiú beathaí 
próitéine agus tráchtearraí talmhaíochta amhail ola pailme, feoil, soighe, cócó, grán buí, 
adhmad agus rubar; á iarraidh go dtabharfaí critéir inbhuanaitheachta níos láidre isteach 
i gcás allmhairí beatha, agus iarracht á déanamh chun a áirithiú go ndéanfar plandaí 
próitéine i dtríú tíortha a shaothrú ar bhealach inbhuanaithe nach ndéanann dochar don 
chomhshaol nó do struchtúir shóisialta; á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt 
ar mhéid suntasach an dífhoraoisithe chorpraithe agus an díghrádaithe foraoise a 
bhaineann le táirgí ainmhithe amhail feoil, déiríocht agus uibheacha agus laghdú a 
dhéanamh ar thomhaltas AE ar thráchtearraí lena mbaineann riosca d’fhoraoisí;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar a Bhallstáit a ngealltanais a choimeád i leith 
lománaíocht neamhdhleathach agus an trádáil in adhmad neamhdhleathach agus 
tráchtearraí lena mbaineann riosca d’fhoraoisí a chomhrac; á iarraidh ar AE 
inrianaitheacht adhmaid agus táirgí adhmaid a áirithiú ar fud an tslabhra soláthair agus 
taidhleoireacht foraoise a chomhtháthú ina bheartas aeráide, agus é mar aidhm leis 
tíortha a dhéanann cainníochtaí suntasacha d’adhmad trópaiceach a phróiseáil agus/nó a 
allmhairiú a spreagadh chun reachtaíocht éifeachtach a ghlacadh lena dtoirmeascfar 
adhmad a bhuantar go neamhdhleathach a allmhairiú;

28. á iarraidh ar an gCoimisiún leathnú a dhéanamh ar an úsáid a bhaintear as córas satailíte 
Copernicus REDD+ chun tacú leis an bhfaireachán domhanda ar riosca foraoise agus ar 
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dhífhoraoisiú, i gcomhar le tíortha atá i mbéal forbartha, agus chun iarrachtaí maidir le 
falscaí a chosc agus le hullmhacht a neartú trí chomhoibriú le tíortha atá i mbéal 
forbartha ar uirlisí réamhrabhaidh, athléimneacht ó thubaistí, bearta maolaithe riosca, 
nuálaíocht, digitiú, agus aistriú eolais; á iarraidh ar an gCoimisiún, sa chomhthéacs sin, 
oibriú leis an earnáil phríobháideach agus le gníomhaithe forbartha eile chun measúnú a 
dhéanamh ar réitigh nua maidir le maoiniú agus árachas rioscaí tubaiste i gcás 
teagmhais thurraingeacha a mbíonn tionchar acu ar fhoraoisí.
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