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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 chur i bhfáth gur inniúlacht náisiúnta go príomha é an beartas foraoiseachta, ach á aithint 
go mbíonn tionchar ag go leor de bheartais an Aontais ar fhoraoisí; á iarraidh ar an Aontas 
gníomh reachtach a ghlacadh gan mhoill lena gceanglaítear ar chuideachtaí dícheall cuí 
éigeantach a dhéanamh ar fud a slabhraí soláthair ar fad chun a áirithiú, i gcás tráchtearraí 
ar baol iad d’fhoraoisí agus a gcuirtear ar mhargadh an Aontais iad, go mbíonn siad 
inbhuanaithe agus saor ó dhífhoraoisiú, nach ndíghrádaíonn siad foraoisí nó éiceachórais 
ar mhórán bithéagsúlachta agus go gcomhlíonann siad oibleagáidí maidir le cearta an 
duine, i gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta saothair agus chomhshaoil agus oibleagáidí 
idirnáisiúnta eile, lena n-áirítear cearta na bpobal dúchasach agus na bpobal áitiúil, agus 
i gcomhréir le Treoir Díchill Chuí ECFE maidir le hIompar Freagrach Gnó; á chur i bhfáth 
gur cheart go leanfadh an reachtaíocht sin cur chuige tras-tráchtearraí, go mbeadh feidhm 
aici i leith ghníomhaithe uile an tslabhra soláthair, lena n-áirítear gníomhaithe airgeadais, 
go réamhtheachtach agus go hiartheachtach araon, go mbeadh sásra láidir tuairiscithe, 
nochta agus forfheidhmithe ag gabháil léi, lena n-áirítear pionóis éifeachtacha, 
chomhréireacha agus athchomhairleacha i gcás neamhchomhlíonta agus go mbeadh sí 
bunaithe ar cheachtanna ón reachtaíocht atá ann cheana amhail an reachtaíocht a 
bhaineann le mianraí coinbhleachta, rialáil adhmaid agus iascaireacht neamhrialáilte agus 
neamhthuairiscithe, a mbaineann ceanglais díchill chuí éigeantaigh leo ar fad; 

2. á iarraidh ar an gCoimisiún creat rialála den sórt sin a chur chun cinn ar an leibhéal 
idirnáisiúnta; chuige sin, á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé comhordú trasearnála a bheith 
ann agus comhpháirtíochtaí a cheapadh, i ndlúthchomhar le tíortha is táirgeoirí agus 
tíortha is tomhaltóirí, chun dul i ngleic leis an dífhoraoisiú agus le díghrádú foraoisí ar 
bhealach iomlánaíoch, go háirithe i bpríomhfhóraim idirnáisiúnta, lena dtugtar le tuiscint, 
mar shampla, comhthuiscint ar shlabhraí soláthair atá inbhuanaithe agus saor ó 
dhífhoraoisiú a chur chun cinn mar aon le slabhraí luacha atá trédhearcach, ar bhonn 
modheolaíocht láidir arna comhroinnt ag na tíortha comhpháirtíochta; 

3. á chur i bhfáth nár chóir go mbeadh iomaíocht éagórach nó ualach iomarcach riaracháin 
ar FBManna mar thoradh ar an gcreat nua rialála agus á iarraidh go dtabharfaí tacaíocht 
do thíortha atá i mbéal forbartha dul in oiriúint don chreat nua rialála, go háirithe maidir 
le héagsúlú ioncaim; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé bearta tionlacain a ghlacadh 
chun caillteanas ioncaim a d’fhéadfadh baint do FBManna a chúiteamh agus chun tacú 
le tíortha atá i mbéal forbartha dul i dtaithí ar an gcreat nua rialála;

4 ag tathant ar an Aontas chun ceannaireacht a léiriú agus gníomhaíocht chinntitheach a 
dhéanamh ós rud é gur lean na rátaí domhanda dífhoraoisithe de bheith ag dul in olcas le 
blianta beaga anuas d’ainneoin an t-iolrú atá tarlaithe i dtionscnaimh idirnáisiúnta; á chur 
i bhfios go láidir go bhfuil an forleathadh ar thionscnaimh atá saor ó dhífhoraoisiú ag an 
earnáil phríobháideach ag cruthú móiminteam do shineirgí beartais; á áitiú, áfach, nach 
leor scéimeanna lipéadaithe agus deimhniúcháin le haghaidh táirgí atá saor ó 
dhífhoraoisiú a thabhairt isteach, go háirithe i gcomhthéacs na géarchéime aeráide agus 
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bithéagsúlachta, agus go bhfuil gá le treoir bhreise chun bonn eolais a chur faoi cheapadh, 
cur chun feidhme agus faireachán na dtionscnamh sin a bhaineann le slabhraí soláthair 
chun dífhoraoisiú ó thionscnaimh phríobháideacha a laghdú; 

5. á iarraidh ar an earnáil phríobháideach a gealltanais maidir le dífhoraoisiú nialasach a 
chomhlíonadh gan mhoill, agus ag an am céanna, trédhearcacht iomlán maidir le 
comhlíonadh na ngealltanas sin a áirithiú; chuige sin, á chur i bhfáth gur gá neartú a 
dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le deimhniúcháin dheonacha ar chritéir shóisialta 
agus chomhshaoil, go háirithe tríd an rochtain a bhíonn ag táirgeoirí beaga ar dheimhniú 
a chur chun cinn, trí úsáid na hiniúchóireachta neamhspleáiche a éascú, trí nósanna 
imeachta achomhairc a neartú, trína dtrédhearcacht agus trí réiteach díospóidí a neartú, 
trí chritéir maidir le hardluach caomhnaithe agus ardstoc carbóin a ghlacadh, trí thiontú 
an éiceachórais a bhaint amach chomh maith leis an easpa plandaithe ar phortaigh agus 
trína áirithiú go gcloítear le gnáthchearta tionachta talún agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
oibriú i ndlúthchomhar leis an earnáil phríobháideach chun dea-chleachtais a mhalartú 
agus ar mhaithe le comhchuibhiú sonraí; 

6. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar bhonn níos leithne, cur chun cinn a dhéanamh ar na 
caighdeáin agus na scéimeanna deimhniúcháin a chabhraíonn le tráchtearraí atá saor ó 
dhífhoraoisiú a shainaithint agus a chur chun cinn i dtríú tíortha; á áitiú go bhfuil sé 
ríthábhachtach go ndéanfaí comhar le tíortha is táirgeoirí a neartú trí chúnamh teicniúil, 
trí mhalartú faisnéise agus trí dhea-chleachtais, agus go ndéanfaí gníomhaíochtaí 
comhpháirteacha a shainaithint mar bhonn feasachta d’fhorbairtí beartais bunaithe ar 
ardtuiscint ar an tionchar a bhíonn ag an dífhoraoisiú agus ag díghrádú foraoisí, ar 
shlabhraí trédhearcacha soláthair agus ar shásraí éifeachtacha faireacháin;

7. á iarraidh go mbeidh ról láidir ag earnáil na foraoiseachta san Ionstraim um 
Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta (NDICI) atá beartaithe agus go 
mbainfear leas as acmhainneacht iomlán an Phlean Infheistíochta Seachtraí agus na 
saoráidí réigiúnacha cumaisc chun cistiú príobháideach a ghiaráil le haghaidh bainistiú 
inbhuanaithe ar fhoraoisí; á iarraidh go ndéanfar na caighdeáin agus na scéimeanna 
deimhniúcháin atá ann cheana a neartú seachas cinn nua a thabhairt isteach agus á chur i 
bhfáth go gcaithfidh na caighdeáin agus na scéimeanna deimhniúcháin sin rialacha na 
hEagraíochta Domhanda Trádála (EDT) a chomhlíonadh;

8. á iarraidh ar an Aontas a chaighdeáin a neartú ó thaobh nochtadh éigeantach faisnéise de 
trí bhíthin gnóthais atá bainteach le táirgeadh nó próiseáil tráchtearraí ar baol iad 
d’fhoraoisí, agus á iarraidh go gcuirfear an straitéis bhithgheilleagair chun feidhme;  ag 
aithint go gcuireann tionscal na foraoiseachta go dearfach leis an eacnamaíocht, leis an 
tsochaí agus leis an gcomhshaol agus á iarraidh go ndéanfar tuilleadh infheistíochta sa 
taighde, sa nuálaíocht agus i ndul chun cinn na teicneolaíochta;

9. á chur in iúl gur geal léi togra an Choimisiúin chun forálacha an dífhoraoisithe a 
chomhtháthú tuilleadh in Éicilipéad AE, sa soláthar poiblí glas agus i dtionscnaimh eile 
i gcomhthéacs an gheilleagair chiorclaigh; á iarraidh ar an gCoimisiún tionscnaimh a 
mholadh i ndáil leis sin;

10. go háirithe, á iarraidh ar an gCoimisiún tionscnaimh a chur ar bun chun cosc a chur ar 
cheannach poiblí táirgí allmhairithe, a mbíonn an dífhoraoisiú mar thoradh orthu, faoi 
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chuimsiú an Chomhaontaithe iltaobhaigh maidir le Soláthar Rialtais (GPA) ón 
Eagraíocht Dhomhanda Trádála agus faoi chuimsiú Threoir 2014/24 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle1:

11. ag tabhairt dá haire go ndéanfaí trédhearcacht agus cuntasacht an tslabhra dhomhanda 
luacha a mhéadú dá mbeadh rochtain níos fearr ar shonraí custaim maidir le hallmhairí a 
thagann isteach san Aontas; á iarraidh ar an gCoimisiún comhpháirtíocht chustaim a 
chur ar bun laistigh den Aontas agus ceanglais sonraí custaim á leathnú ag an am 
céanna, go háirithe tríd an onnmhaireoir agus an monaróir a chur san áireamh mar 
eilimintí éiginnteacha de chuid sonraí custaim, agus dá bhrí sin trí thrédhearcacht agus 
inrianaitheacht slabhraí domhanda luacha a fheabhsú;

12. á mheabhrú go méadaíonn na rioscaí go dtarlóidh dífhoraoisiú allmhaire-chorpraithe, 
grabáil talún, easáitiú éigeantach agus sárú ar chearta daoine dúchasacha mar gheall ar 
éileamh méadaitheach an Aontais ar adhmad le haghaidh ábhar, fuinnimh agus an 
bhithgheilleagair; á iarraidh go ndéanfar lománaíocht neamhdhleathach a stopadh agus 
go mbeifear in ann adhmad agus táirgí adhmaid ar fud an tslabhra soláthair a rianú; 

13. á chur i bhfáth go bhfuil gá lena áirithiú go dtabharfar aitheantas agus urraim 
éifeachtach do ghnáthchearta tionachta talún na bpobal sin atá ag brath ar fhoraoisí agus 
do na pobail dhúchasacha, ar bhonn ceartais shóisialta i gcomhréir le Treoirlínte 
Deonacha FAO maidir le Rialachas Freagrach ar Thionacht Talún, Iascaigh agus 
Foraoisí i gcomhthéacs Shlándáil Náisiúnta an tSoláthair Bhia (VGGT), le Dearbhú na 
Náisiún Aontaithe maidir le Cearta na bPobal Dúchasach (UNDRIP) agus le 
Coinbhinsiún EIS Uimh. 169; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le scaipeadh, úsáid agus 
cur chun feidhme VGGT ar an leibhéal domhanda, réigiúnach agus náisiúnta, agus 
freisin tríd an bPlean Infheistíochta Seachtraí;

14. ag tabhairt dá haire gur cheart aird chuí a thabhairt ar fhoraoisí aibí, ós rud é go 
gcuireann siad leis an eolas agus leis an tsláinte nach féidir linn a shéanadh ar na glúnta 
atá le teacht; á chur in iúl gur cúis bhuartha di cailliúint na bithéagsúlachta atá ag tarlú i 
roinnt codanna den domhan de bharr an athraithe aeráide, go háirithe i dtíortha atá i 
mbéal forbartha, agus á mheabhrú gur cheart go mbeadh sé mar thosaíocht ag an Aontas 
cosc a chur ar chailliúint na bithéagsúlachta;

15. á chur i bhfáth gur cheart do bheartas bithfhuinnimh an Aontais freagairt do 
dhianchritéir shóisialta agus chomhshaoil;

16. á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil na beartais sin a bhfuil sé mar aidhm leo an 
bhithéagsúlacht a chosaint agus an t-athrú aeráide a mhaolú ag tacú go huathoibríoch lena 
chéile; á chur in iúl gur údar mór imní di an tionchar atá ag allmhairí méadaitheacha 
bithmhaise ar an gcomhshaol, rud óna bhféadfadh cleachtais neamh-inbhuanaithe eascairt 
agus a d’fhéadfadh dífhoraoisiú thar lear a spreagadh mura ndéanfar faireachán cuí orthu; 
go háirithe, ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit lán-aird a thabhairt ar an 
tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag úsáid mhéadaithe bithbhreoslaí agus bithmhaise ar an 
dífhoraoisiú; 

1 Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir 
le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lch. 65). 
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17 á iarraidh, ar bhonn níos leithne, go ndéanfar measúnú uileghabhálach tionchair ar an 
tionchar comhshaoil a bhaineann le hallmhairí bithmhaise a mhéadú, agus á iarraidh go 
ndéanfar athbhreithniú ar Threoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle2 chun go mbeadh sí comhsheasmhach le gealltanais idirnáisiúnta an 
Aontais maidir le Clár Oibre 2030, le Comhaontú Pháras agus leis an gCoinbhinsiún 
maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, lena ngabhann, inter alia, critéir 
inbhuanaitheachta sóisialta a ghlacadh, agus na rioscaí a bhaineann le grabáil talún á 
gcur san áireamh, i gcomhréir leis na cearta idirnáisiúnta tionachta talún, go háirithe 
Coinbhinsiún EIS Uimh. 169 agus Prionsabail VGGT agus CFS um Infheistíocht 
Fhreagrach i gCórais Talmhaíochta agus Bhia;

18. á iarraidh ar an Aontas prionsabal an chomhtháthaithe beartas ar mhaithe le forbairt, mar 
a leagtar amach in Airteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh é, a 
chomhlíonadh agus comhsheasmhacht a áirithiú idir a bheartais forbartha, eachtracha, 
trádála, talmhaíochta, fuinnimh, taighde agus nuálaíochta, aeráide agus bithéagsúlachta; 
go háirithe, ag tathant ar an Aontas tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i gcláir lena 
gcuirtear cleachtais feirmeoireachta chun cinn atá níos aeráid-díonaí, níos inbhuanaithe 
agus níos forleithne, chomh maith leis an éagsúlú inbhuanaithe, an agra-éiceolaíocht agus 
an agrafhoraoiseacht, agus ar an gcaoi sin a mhalairt de threocht a chur in áit na treochta 
ina ndéantar foraoisí a ghlanadh chun go mbeadh níos mó talún ann, i gcomhréir le 
cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip;  

19. á iarraidh ar an Aontas tacú le tíortha comhpháirtíochta forbairt a dhéanamh ar 
bhainistiú inbhuanaithe ar fhoraoisí (SFM) agus ar straitéisí, bunaithe ar fhianaise 
eolaíoch, rud atá ríthábhachtach chun an dífhoraoisiú agus díghrádú foraoisí a laghdú; 
ag cur béim, dá bhrí sin, ar an tábhacht a bhaineann le prófhoraoisiú mar réiteach 
éifeachtach chun aghaidh a thabhairt ar dhá ghéarchéim dhomhanda an athraithe aeráide 
agus chailliúint na bithéagsúlachta, fad is ba cheart go gcuideodh an foraoisiú agus an t-
athfhoraoisiú freisin le héiceachórais dhamáistithe a athchóiriú, le hithreacha a 
athghiniúint chun creimeadh agus cailliúint cothaitheach a sheachaint, agus le clúdach 
na gcrann a mhéadú chun neodracht aeráide a bhaint amach, mar a léirítear i spriocanna 
SFI 15; á iarraidh chomh maith ar an Aontas tacaíocht a sholáthar do thríú tíortha agus é 
i gceist go mbogfaí i dtreo foinsí in-athnuaite fuinnimh nach bhfuil bunaithe ar adhmad, 
agus ar an gcaoi sin laghdú a dhéanamh ar an mbrú a bhíonn ar fhoraoisí mar thoradh ar 
an úsáid a bhaintear as adhmad mar bhreosla;

20. á thabhairt chun suntais gur cheart go ndíreodh bearta an Aontais freisin ar thionchar na 
n-oibríochtaí lománaíochta atá géilliúil don dlí agus a cheadaítear i gcomhthéacs úsáid 
mhalartach na talún, go háirithe i gcás gníomhaíochtaí tógála eallaigh, mianadóireachta 
agus druileála, arb iad sin, mar aon leis an diantalmhaíocht, na príomhchúiseanna atá 
leis an dífhoraoisiú, le díghrádú éiceachóras agus le scriosadh gnáthóg;

21. á chur i bhfios gurb é an forleathnú ar úsáid talún le haghaidh na talmhaíochta is cúis le 
thart ar 80% den dífhoraoisiú domhanda, agus go gcuireann lománú dleathach agus 

2 Treoir 2009/28/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir 
le húsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn agus lena leasaítear agus lena n-
aisghairtear ina dhiaidh sin Treoir 2001/77/CE agus Treoir 2003/30/CE (IO L 140, 5.6.2009, 
lch. 16). 
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mídhleathach adhmaid, ar mhaithe le breosla a dhéanamh agus lena onnmhairiú, leis an 
bhfadhb; ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil samhail feirmeoireachta an Aontais ag 
brath ar lear mór beatha phróitéine a allmhairiú agus gur minic a bhíonn saothrú na 
beatha sin thar lear ar cheann de na cúiseanna atá leis an dífhoraoisiú agus le scriosadh 
foraoisí báistí;  

22. á iarraidh go dtabharfar critéir inbhuanaitheachta isteach maidir le hallmhairí beatha chun 
tríú tíortha a spreagadh le plandaí próitéine a shaothrú ar bhealach inbhuanaithe nach 
ndéanann dochar don chomhshaol ná don tsochaí agus nach n-eascraíonn oll-dífhoraoisiú 
as; á iarraidh ar an Aontas, mar rogha dheireanach, stop a chur de réir a chéile le soighe 
a allmhairiú ó thríú tíortha nach bhfuil toilteannach na critéir inbhuanaitheachta sin a 
ghlacadh; 

23. á athdhearbhú gur cheart go mbeadh beartas trádála an Aontais ag teacht lena 
ghealltanais idirnáisiúnta chomhshaoil agus gur cheart go mbeadh sé ag cur leo; i ndáil 
leis sin, á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh Comhaontú Pháras ina phríomhghné de 
chomhaontuithe trádála an Aontais; dá réir sin, á iarraidh ar an gCoimisiún forálacha 
uaillmhianacha, a bhaineann go sonrach le foraoisí agus leis an mbithéagsúlacht, a 
áirithiú i gcomhaontuithe trádála agus infheistíochta uile an Aontais, lena n-áirítear 
caibidlí inbhuanaitheachta atá láidir, comhleanúnach agus in-fheidhmithe, lena 
gcomhtháthaítear, inter alia, tagarmharcanna inbhuanaitheachta do thráchtearraí 
talmhaíochta agus forálacha lena áirithiú go bhfaighfear réamhthoilliú saor agus feasach 
na bpobal dúchasach agus na bpobal áitiúil chomh maith lena áirithiú go dtabharfar 
aitheantas do chearta tionachta talún na bpobal atá ag brath ar fhoraoisí agus do na 
daoine dúchasacha; á cur i bhfáth gur cheart na forálacha sin a bheith ceangailteach agus 
in-fheidhmithe trí shásra éifeachtach faireacháin lena gcuirtear ar chumas daoine 
sásamh dlí a lorg, go háirithe trí shásraí gearáin agus córais mheastóireachta inrochtana 
a sholáthar chun cuntasacht agus trédhearcacht a áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún 
measúnú cúramach a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag comhaontuithe trádála ar an 
dífhoraoisiú trí bhíthin na Measúnuithe Tionchair Inbhuanaitheachta (SIAnna) agus 
measúnuithe ábhartha eile, lena n-áirítear staid na bhforaoisí, na n-éiceachóras nádúrtha 
agus chearta an duine, ar bhonn sonraí daingne agus modheolaíochtaí meastóireachta;

24. á iarraidh go ndéanfaí comhar AE-ACC a neartú chun dul i ngleic leis an bhfadhb 
mhéadaitheach a bhaineann leis an dífhoraoisiú agus le fairsingiú fásaigh i dtíortha 
ACC, trí fhorbairt a dhéanamh ar phleananna gníomhaíochta a bheadh dírithe ar 
bhainistiú agus ar chaomhnú na bhforaoisí a fheabhsú, agus trí chórais faireacháin a 
bhunú; á iarraidh ar an Aontas a áirithiú go gcuirfear an dífhoraoisiú san áireamh in 
idirphlé polaitiúil ar an leibhéal náisiúnta, agus cabhrú le tíortha comhpháirtíochta 
creata náisiúnta maidir le foraoisí agus slabhraí soláthair inbhuanaithe a fhorbairt agus a 
chur chun feidhme, agus fós go mbeidh sé ag tacú le tíortha comhpháirtíochta a 
rannchuidithe arna gcinneadh go náisiúnta (NDCanna), de bhun Chomhaontú Pháras, a 
chur chun feidhme go héifeachtach;

25. ag tathant ar an gCoimisiún an comhar le tíortha is táirgeoirí, tíortha is tomhaltóirí, gnó 
agus an tsochaí shibhialta a neartú trí treoir a fhorbairt, lena n-áirítear measúnú bunaithe 
ar chritéir ar leith, chun léiriú a thabhairt ar inchreidteacht agus ar dhaingne na 
gcaighdeán agus na scéimeanna éagsúla atá dírithe ar thráchtearraí atá saor ó 
dhífhoraoisiú a shainaithint agus a chur chun cinn;



PE652.315v03-00 8/10 AD\1210187GA.docx

GA

26. á chur i bhfáth go bhfuil an t-athrú aeráide, an dífhoraoisiú, scriosadh gnáthóg agus 
cailliúint na bithéagsúlachta ag cur go mór leis an mbaol go ndéanfaí galair zónóiseacha 
a tharchur ó ainmhithe go daoine, mar a tharla i gcás COVID-19;

27. á chreidiúint go spreagtar athrú iompraíochta agus roghnú táirgí atá inbhuanaithe agus 
saor ó dhífhoraoisiú trí fheasacht tomhaltóirí maidir lena lorg tomhaltais a ardú.
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