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Brollach ón Aire

Tá	ceathrú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	na	hÉireann	um	
Bithéagsúlacht	á	ullmhú	i	gcomhthéacs	dúshlán	gan	fasach	don	dúlra	
in	Éirinn	agus	ar	fud	an	domhain.	An	dóigh	a	dtabharfaimid	aghaidh	go	
comhchoiteann	agus	go	comhoibríoch	ar	na	dúshláin	sin,	ní	hé	amháin	
go	gcinnfidh	sí	an	cumas	a	bheidh	againn	cailliúint	bithéagsúlachta	a	
stad,	ach	cinnfidh	sí	freisin	an	dóigh	a	mairfimid	agus	a	mbláthóimid	
amach	anseo	mar	speiceas.	

Chuige	sin,	is	gá	dúinn	díriú	anois	ar	na	deiseanna	a	d’fhéadfadh	
teacht	as	an	gCreat	Domhanda	nua	Bithéagsúlachta	a	comhaontaíodh,	
ar	Straitéis	Bhithéagsúlachta	an	Aontais	Eorpaigh	agus	ar	Dhlí	
Athchóirithe	Dúlra	an	Aontais.	Is	gá	dúinn	díriú	freisin	ar	an	dóigh	a	
gcuirfimid	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	uaillmhianach	insoláthartha	um	Bithéagsúlacht	le	chéile	
d’Éirinn	laistigh	den	chomhthéacs	sin.

Is	ann	do	chuid	mhór	forbairtí	dearfacha	ar	féidir	linn	leas	a	bhaint	astu	agus	a	úsáid	mar	ábhar	
spreagtha.	Cabhróidh	an	Tionól	Saoránach	ar	Chailleadh	na	Bithéagsúlachta	agus	an	Tionól	
comhthreomhar	Leanaí	agus	Daoine	Óga	ar	Chailleadh	na	Bithéagsúlachta	le	heolas	a	thabhairt	
dúinn	ar	an	mbealach	chun	cinn	trí	smaointe	nua	a	chomhroinnt	linn	agus	trí	mhodhanna	nua	oibre	
agus	bealaí	nua	trínar	féidir	comhoibriú	i	dtreo	an	dúlra	in	Éirinn	a	chaomhnú	agus	a	athchóiriú	
a	chur	in	iúl	dúinn.	Measaim	go	bhfuil	tábhacht	ar	leith	ag	baint	le	tuairimí	daoine	óga	a	chur	ar	
áireamh	ar	bhealach	fiúntach	agus	sinn	i	mbun	comhráite	móra	ar	an	dúlra.	

Is	é	an	toradh	a	bheidh	ar	an	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	a	athnuachan	tríd	an	
bplean	gníomhaíochta	uaim	go	neartófar	an	cumas	comhchoiteann	atá	againn	a	chinntiú	go	mbeidh	
an	chéad	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	eile	um	Bithéagsúlacht	ina	fhreagairt	uile-rialtais	agus	
uile-shochaí	don	dúshlán	ollmhór	atá	romhainn.	Agus	í	neartaithe,	beidh	acmhainn	i	bhfad	níos	fearr	
ag	an	tSeirbhís	plean	uile-rialtais	um	bithéagsúlacht	a	stiúradh.	

Le	linn	an	dara	Comhdháil	Náisiúnta	Bithéagsúlachta	a	bhí	ar	siúl	le	déanaí,	tugadh	spreagadh	do	
gach	duine	a	bhí	i	láthair	tabhairt	faoin	ngníomh	comhchoiteann	tábhachtach	atá	i	gceist	anseo.	Tar	
éis	na	comhdhála,	bhí	cuspóir	coiteann	ag	daoine	agus	eagraíochtaí	ó	chúlraí	éagsúla	agus	a	bhfuil	
tuairimí	difriúla	acu	maidir	leis	an	dóigh	ar	cheart	dúinn	aghaidh	a	thabhairt	ar	an	meath	ar	an	dúlra.	

Is	eol	dom	gur	faoi	úinéireacht	phríobháideach	atá	an	chuid	is	mó	den	talamh	atá	againn,	lena	
n-áirítear	na	gnáthóga	agus	na	limistéir	chosanta	is	luachmhaire	atá	againn	in	Éirinn.	Áirítear	leis
sin	talamh	atá	á	úsáid	chun	críocha	feirmeoireachta	agus	chun	críocha	táirgiúla	eile.	Is	eol	dom
freisin	go	bhfuil	ról	ag	a	lán	geallsealbhóirí	maidir	lenár	gcuid	aibhneacha,	farraigí	agus	lochanna	a
bhainistiú.	Tháinig	mé	le	chéile	le	cuid	mhór	de	na	geallsealbhóirí	sin	le	cúpla	bliain	anuas,	agus	is
eol	dom	go	bhfuil	siad	go	léir	ag	iarraidh	an	ceart	a	dhéanamh	leis	an	dúlra.

Creidim	go	láidir	gur	féidir	leis	an	dúlra	bláthú	i	gcomhthráth	le	geilleagair	rathúla	thuaithe,	chósta	
agus	ardtalún	áitiúla.	Go	deimhin,	creidim	go	bhfuil	siad	fite	fuaite	ina	chéile.	Bláthóidh	an	dúlra	le	
hais	pobal	inbhuanaithe	a	chónaíonn	laistigh	de	na	teorainneacha	atá	le	cumas	an	dúlra	chun	na	
seirbhísí	a	mbraitheann	siad	orthu	a	sholáthar.	

Tá	an	comhrá	leanúnach	ar	an	rud	is	tábhachtaí	dom,	mar	sin.	Le	rófhada,	tá	an	díospóireacht	ar	an	
dúlra	bunaithe	ar	an	gcás	ar	son	caomhantais	i	gcodarsnacht	leis	an	gcás	ar	son	saothraithe/forbairt	
gheilleagrach.	Níor	éisteamar	le	chéile	i	ngach	cás.	Rinneamar	botúin	san	am	atá	thart	maidir	leis	
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an	dóigh	ar	chuireamar	talamh	i	leataobh	lena	chosaint.	Ní	mór	dúinn	éisteacht	go	gníomhach	agus	
gach	dearcadh	a	chluinstin	as	seo	amach.	Tá	sé	thar	a	bheith	tábhachtach	gur	dhoiciméad	beo	a	
bheadh	sa	chéad	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	eile	um	Bithéagsúlacht.	Cé	go	nglacaim	leis	nach	
mór	an	doiciméad	a	bheith	indéanta	agus	nach	mór	tionchar	a	bheith	aige,	ní	mór	na	tuairimí	difriúla	
a	chuirfidh	bonn	eolais	faoina	inneachar	a	léiriú	ann	freisin	agus	ní	mór	dúinn	teacht	ar	bhealach	
inar	féidir	leanúint	leis	an	gcomhrá	ionas	gur	féidir	linn	foghlaim	ó	na	nithe	a	n-éiríonn	leo	agus	ó	na	
nithe	nach	n-éiríonn	leo	agus	ionas	gur	féidir	linn	oiriúnú	agus	athrú,	de	réir	mar	is	gá.	Déanann	an	
dúlra	an	rud	céanna.	

Cé	go	bhfuil	an-imní	ann	faoin	dúlra	san	am	i	láthair,	táim	dóchasach	go	fóill	go	sealbhaímid,	mar	
speiceas	fiosrach	cruthaitheach,	na	buanna	agus	an	ionbhá	a	theastaíonn	chun	ár	bpláinéad	a	
dhéanamh	sábháilte	do	na	nithe	beo	eile	lena	gcomhroinnimid	an	domhan	seo.	Tá	ár	sláinte,	ár	
rathúnas	agus	ár	bhfolláine	spleách	ar	éiceachórais	shláintiúla,	uisce	glan	agus	farraigí	atá	lán	leis	
an	mbeatha	a	bheith	ann.	Táim	ag	tnúth	le	hobair	i	gcomhar	le	gach	duine	ar	an	dúshlán	ollmhór	
atá	romhainn,	is	é	sin:	an	dúlra	in	Éirinn	a	athchóiriú	agus	a	chaomhnú	tríd	an	gcéad	Phlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	eile	um	Bithéagsúlacht.	

Is mise

Malcom	Noonan	TD,	 
An tAire Stáit le freagracht as Oidhreacht agus 
Athchóiriú Toghcháin
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Réamhrá

An bhithéagsúlacht – cad atá inti agus cén fáth a bhfuil tábhacht léi?

Cumhdaíonn	an	téarma	‘bithéagsúlacht’	–	an	leagan	gearr	d’éagsúlacht	bhitheolaíoch	–	an	raon	
éagsúil	beatha	atá	ann	ar	Domhan.	Baineann	sí	le	héagsúlacht	na	nithe	beo	uile	agus	leis	na	córais	
bheo	dá	bhfuil	siad	ina	gcuid.	

Tá	níos	mó	ná	flora	agus	fauna	fiáine	i	gceist	leis	an	mbithéagsúlacht	–	áirítear	léi	freisin	gach	
speiceas	beo	agus	na	pobail	bheo	a	gcruthaíonn	siad	iad.	Tá	trí	phríomhleibhéal	bithéagsúlachta	
ann:	an	éagsúlacht	idir	na	speicis;	éagsúlacht	na	nithe	aonair	laistigh	de	speiceas	(an	éagsúlacht	
ghéiniteach	eatarthu);	agus	éagsúlacht	na	ngnáthóg	agus	na	n-éiceachóras	difriúil	a	gcruthaíonn	
na	speicis	sin	iad	agus	ina	gcónaíonn	siad.	Is	féidir	ceathrú	leibhéal	bithéagsúlachta	a	aithint	freisin,	
is	é	sin:	an	leibhéal	tírdhreacha,	a	bhaineann	leis	na	patrúin	chasta	éagsúla	tírdhreacha	nádúrtha	
a	gcruthaíonn	gnáthóga	agus	éiceachórais,	i	measc	nithe	eile,	iad.	Gné	eile	den	bhithéagsúlacht	is	
ea	daoine,	beostoc	agus	barra,	mar	aon	leis	na	gnáthóga	éagsúla	de	dhéantús	an	duine	atá	ann	i	
bpáirceanna,	ar	thalamh	feirme	agus	i	ngairdíní.	

Is	í	an	bhithéagsúlacht	a	sholáthraíonn	na	bunchlocha	bunriachtanacha	d’éiceachórais.	Cuireann	
an	focal	“éiceachóras”	síos	ar	ghrúpa	pobal	beo	agus	ar	a	n-idirghníomhú	dinimiciúil	le	timpeallacht	
fhisiciúil	(neamhbheo)	an	aeir,	an	uisce,	na	gcarraigeacha	agus	na	n-ithreacha.	D’fhéadfadh	
éiceachóras	a	bheith	chomh	beag	le	linn	nó	le	húllord	nó	chomh	mór	leis	na	pobail	choiréil	nó	na	
pobail	bheatha	muirí	eile	atá	le	fáil	ar	an	Mórsceir	Bhacainneach.	Is	féidir	éiceachórais	bheaga	a	
bheith	le	fáil	laistigh	d’éiceachórais	mhóra	freisin,	amhail	bogaigh	bheaga	atá	suite	laistigh	d’fhoraois	
nó	ar	thalamh	féaraigh,	agus	oileáin	faoi	chrainn	atá	suite	laistigh	de	loch.	Is	féidir	a	rá	gur	sraith	
éiceachóras	idircheangailte	é	dromchla	an	Domhain	ar	fad.		Laistigh	d’éiceachóras,	idirghníomhaíonn	
gach	gné	den	timpeallacht	(an	bhithéagsúlacht	agus	na	limistéir	neamhbheo	timpeall	orthu)	le	chéile	
agus	déanann	siad	difear	dá	chéile.		

Is	iad	éiceachórais	shláintiúla	a	sholáthraíonn	na	hacmhainní	bunriachtanacha	ar	a	mbraitheann	
an	bheatha	ar	fad.	Mar	shampla,	cabhraíonn	foraoisí	le	comhdhéanamh	an	atmaisféir	a	rialú	agus	
táirgeann	siad	ocsaigin.	Ag	an	am	céanna,	soláthraíonn	aigéin	agus	abhainnchórais	acmhainní	
bunriachtanacha	iascaigh.	Rannchuidíonn	cuid	mhór	éiceachóras	–	limistéir	mhuirí,	foraoisí,	tailte	
féaraigh	agus	bogaigh	ina	measc	–	le	haeráid	an	domhain	a	rialú.	Is	féidir	leo	tionchar	a	imirt	ar	
mhicraeráidí	freisin.	Braitheann	na	milliúin	daoine	ar	fud	an	domhain	go	díreach	ar	éiceachórais	
le	haghaidh	bia,	cógais,	adhmad,	breosla	agus	snáithín	a	tháirgeadh.	Imríonn	éiceachórais	róil	
thábhachtacha	i	dtimthriall	an	uisce	freisin,	agus	iad	ag	déanamh	rialú	ar	an	sreabhadh	uisce	tríd	
an	tírdhreach	agus	ar	an	méid	dríodair	agus	éilleán	a	dhéanann	difear	d’acmhainní	tábhachtacha	
uisce.	Soláthraíonn	siad	limistéir	thábhachtacha	le	haghaidh	áineasa	agus	taitneamhachta	freisin.		
Na	tairbhí	sin	agus	tairbhí	tábhachtacha	eile,	ar	a	dtugtar	“seirbhísí	éiceachórais”	go	minic,	tá	siad	
bunriachtanach	dár	sochaí,	dár	bhforbairt	gheilleagrach	agus	dár	sláinte	agus	dár	bhfolláine,	agus	is	
fiú	na	billiúin	euro	iad	do	gheilleagar	na	hÉireann	gach	bliain	(e.g.,	Bullock	et al.,	2016;	Norton et al., 
2018).	

I	dteannta	na	mbunluachanna	nádúrtha	agus	geilleagracha	atá	ag	baint	léi,	tá	an	bhithéagsúlacht	ina	
croíghné	dár	n-oidhreacht	nádúrtha	agus	tá	dlúthnaisc	aici	lenár	sochaí	agus	lenár	gcultúr.	Tá	nasc	
domhain	ag	bithéagsúlacht	na	hÉireann	le	stair	agus	úsáid	na	Gaeilge,	lenár	stair	seanchais	agus	
miotaseolaíochta,	lenár	dtraidisiúin	ealaíne	agus	liteartha,	lenár	n-oidhreacht	bia,	lenár	mórláithreáin	
oidhreachta	agus	lenár	ngnásanna	cultúrtha	áitiúla.	Is	minic	a	thugann	sochaí	nua-aimseartha	na	
hÉireann	neamhaird	ar	chuid	mhór	de	na	naisc	sin.	
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Le	linn	phaindéim	Covid-19,	áfach,	chuaigh	daoine	agus	pobail	ar	fud	an	oileáin	i	muinín	an	dúlra	
an	athuair,	agus	ár	gcuid	páirceanna,	gairdíní	agus	spásanna	nádúrtha	oscailte	ag	imirt	ról	an-
tábhachtach	maidir	le	nasc	áineasa	agus	sóisialta	a	chothú.	

Saincheist	ollmhór	shóisialta,	pholaitiúil	agus	gheilleagrach	d’Éirinn	agus	don	phobal	domhanda	is	ea	
cailliúint	bithéagsúlachta,	rud	a	thagraíonn	do	chásanna	ina	laghdaítear	an	éagsúlacht	speiceas,	an	
éagsúlacht	acmhainní	géiniteacha	nó	an	éagsúlacht	pobal	atá	ann.	
Is	iad	daoine	atá	i	gceannas	ar	an	mbeatha	ar	Domhan	faoi	láthair,	agus	beagnach	95%	den	
dromchla	talún	mionathraithe	ag	gníomhaíochtaí	amhail	talmhaíocht,	forbairt	cathrach,	bonneagar	
fuinnimh	agus	mianadóireacht.	Imríonn	an	fhorbairt	neamh-inbhuanaithe	atá	ar	siúl	tionchair	
thromchúiseacha	ar	ghnáthóga	nádúrtha	agus	ar	speicis.	Mar	sin,	tá	laghdú	an-suntasach	ag	teacht	
ar	mhéideanna	daonra	i	measc	mamach,	iasc,	éan,	reiptílí	agus	amfaibiach	le	50	bliain	anuas.	

Cé	gur	tháinig	speicis	chun	cinn	agus	gur	cailleadh	speicis	eile	leis	na	mílte	blianta	anuas,	is	gan	
fasach	agus	ag	méadú	atá	an	ráta	reatha	díothaithe	(An	tArdán	Idir-Rialtasach	maidir	le	Beartas	
Eolaíochta	um	Sheirbhísí	Bithéagsúlachta	agus	Éiceachórais,	2019).	Tá	meath	agus	díothú	speiceas	
ag	déanamh	difear	anois	do	na	seirbhísí	éiceachórais	a	mbraithimid	go	hiomlán	orthu,	amhail	
táirgeadh	bia	agus	uisce,	pailniú,	rialú	tuile,	foirmiú	ithreach,	agus	an	timthriall	cothaitheach.	Tá	na	
seirbhísí	sin	bunriachtanach	do	thodhchaí	an	duine,	dár	sláinte	agus	dár	bhfolláine	agus	do	rathúnas	
geilleagrach.

An Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch

D’éirigh	forbairt	inbhuanaithe	ina	saincheist	thábhachtach	do	rialtais	ar	fad	an	domhain	le	linn	
na	1980idí,	de	réir	mar	a	tháinig	na	tionchair	agus	na	rioscaí	a	ghabhann	le	díghrádú	comhshaoil	
d’fholláine	shóisialta	agus	gheilleagrach	chun	bheith	an-soiléir.	Mar	gheall	ar	a	lán	saincheisteanna	
comhshaoil	a	bheith	de	chineál	domhanda,	lena	n-áirítear	an	t-athrú	aeráide,	ídiú	ózóin,	truailliú	
aeir	agus	uisce,	agus	cailliúint	bithéagsúlachta,	spreagadh	rialtais	an	domhain	teacht	le	chéile	chun	
iarracht	a	dhéanamh	dul	i	ngleic	leis	na	saincheisteanna	sin	de	mheon	comhpháirtíochta	agus	ar	
bhealach	a	bhí	bunaithe	ar	eolas,	taithí	agus	acmhainní	a	chomhroinnt.

Mar chuid den iarracht chomhchoiteann sin, cuireadh Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis 
an	Éagsúlacht	Bhitheolaíoch	–	ar	a	dtugtar	an	Coinbhinsiún	maidir	leis	an	mBithéagsúlacht	freisin	–	
ar	fáil	lena	shíniú	ag	balltíortha	de	na	Náisiúin	Aontaithe	sa	bhliain	1992.	Tháinig	an	Coinbhinsiún	i	
bhfeidhm	ansin	sa	bhliain	1993.	Tá	196	Pháirtí	sa	Choinbhinsiún	ann	amhail	an	bhliain	2022,	lena	
n-áirítear	an	tAontas	Eorpach	agus	gach	ceann	dá	bhalltíortha.	Shínigh	Éire	an	Coinbhinsiún	sa
bhliain	1992	agus	dhaingnigh	sí	é	sa	bhliain	1996.

Is	iad	na	príomhaidhmeanna	atá	leis	an	gCoinbhinsiún	éagsúlacht	bhitheolaíoch	a	chaomhnú	agus	
úsáid	inbhuanaithe	a	bhaint	as	a	comhpháirteanna,	mar	aon	leis	na	tairbhí	a	eascraíonn	as	acmhainní	
géiniteacha	a	úsáid	a	chomhroinnt	ar	bhealach	cóir	cothromasach.	Tá	téacs	an	Choinbhinsiúin,	agus	
na	cinntí	a	dhéanann	na	Páirtithe	go	comhchoiteann	ag	cruinnithe	débhliantúla	(Comhdháil	na	
bPáirtithe),	ina	gcreat	dlíthiúil	domhanda	le	haghaidh	na	ngníomhartha	a	dhéantar	chun	an	dúlra	a	
chosaint	chun	tairbhe	na	beatha	ar	fad	ar	Domhan.		

An gá le Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht

Is	é	an	príomhshásra	trína	gcuireann	na	Páirtithe,	Éire	ina	measc,	an	comhaontú	domhanda	seo	
chun	feidhme	ná	Straitéisí	Náisiúnta	Bithéagsúlachta	agus	Pleananna	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
um	Bithéagsúlacht	a	fhorbairt	agus	a	chur	chun	feidhme,	mar	a	cheanglaítear	faoi	Airteagal	6	den	
Choinbhinsiún.	
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Táthar	ag	súil	leis	go	ndéanfaidh	na	Páirtithe	na	pleananna	sin	a	dhearadh	agus	a	athbhreithniú	go	
tráthrialta	chun	a	n-imthosca	náisiúnta	a	léiriú,	agus	ní	mór	dóibh	an	bhithéagsúlacht	a	chomhtháthú	
isteach	i	bpleananna	agus	beartais	iomchuí	earnála	nó	trasearnála	eile	nó	i	gcláir	iomchuí	earnála	
nó	thrasearnála	eile	a	mhéid	is	féidir.	Ba	sa	bhliain	2002	a	seoladh	chéad	Phlean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta	na	hÉireann	um	Bithéagsúlacht.	Beidh	an	dréacht-Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	reatha	
um	Bithéagsúlacht,	atá	ar	oscailt	anois	le	haghaidh	comhairliúchán	poiblí,	ar	an	gceathrú	ceann	dá	
leithéid	d’Éirinn,	agus	cumhdófar	leis	an	tréimhse	cúig	bliana	ó	2023	go	2027.		

Ón	mbliain	1992	i	leith,	tá	scóip	obair	an	Choinbhinsiúin	agus	leithead	na	réimsí	téamacha	a	
dtugann	Comhdháil	na	bPáirtithe	aghaidh	orthu	á	n-athbhreithniú	agus	á	leathnú	go	tráthrialta	
de	réir	mar	a	tháinig	saincheisteanna	comhshaoil	nua	chun	cinn	agus	de	réir	mar	a	ghnóthaíomar	
tuiscint	níos	fearr	ar	na	caidrimh	atá	ann	idir	an	bhithéagsúlacht	agus	dúshláin	shochaíocha	
eile.	Áirítear	leis	na	réimsí	ar	díríodh	orthu	le	déanaí,	mar	shampla,	na	naisc	atá	ann	idir	an	
bhithéagsúlacht	agus	an	t-athrú	aeráide,	a	thábhachtaí	atá	an	bhithéagsúlacht	do	shláinte	an	duine,	
agus	na	bun-naisc	atá	ag	an	mbithéagsúlacht	le	cultúr	agus	le	pobal.	De	réir	mar	a	iniúchadh	na	
himpleachtaí	beartais	atá	ag	eolas	eolaíoch	nua,	tháinig	sé	chun	bheith	soiléir	go	bhfuil	saincheist	
na	bithéagsúlachta	iomchuí	do	gach	earnáil	den	tsochaí	agus	do	gach	réimse	den	rialtas.	Tá	dhá	
impleacht	thábhachtacha	aige	sin	d’Éirinn.	Ar	an	gcéad	dul	síos,	ceanglaíonn	sé	go	ndéanfaí	Plean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	na	hÉireann	um	Bithéagsúlacht	a	athbhreithniú	go	tráthrialta	agus	a	athrú	
chun	dáta	de	réir	mar	is	gá	chun	aghaidh	a	thabhairt	ar	na	himpleachtaí	a	bheidh	ag	saincheisteanna	
nua	agus	saincheisteanna	éiritheacha	do	bhithéagsúlacht	na	hÉireann.	Ar	an	dara	dul	síos,	
ceanglaíonn	sé	go	ndéanfaí	scrúdú	tráthrialta	ar	thionchair	na	bithéagsúlachta	(agus	ar	thionchair	
na	cailliúna	bithéagsúlachta)	ar	ár	sochaí	agus	ar	ár	ngeilleagar	agus	go	dtabharfaí	aghaidh	ar	na	
tionchair	sin	go	tráthrialta.	

Léirigh	obair	an	Choinbhinsiúin	agus	na	bPáirtithe	aonair,	Éire	ina	measc,	go	bhfuil	an	
bhithéagsúlacht	ina	hábhar	imní	do	gach	roinn	rialtais	agus	do	gach	duine	i	sochaí	na	hÉireann.	
Iarrtar	sa	Choinbhinsiún	go	ndéanfaí	saincheisteanna	bithéagsúlachta	a	phríomhshruthú	ar	fud	
cinnteoireacht	náisiúnta	agus	go	gcomhtháthófaí	iad	isteach	i	ngach	earnáil	den	gheilleagar	
náisiúnta	agus	sa	chreat	beartais.	Ag	teacht	sna	sála	ar	chinneadh	ar	chomhaontaigh	Comhdháil	na	
bPáirtithe	é	ag	an	9ú	cruinniú	dá	cuid	in	Bonn,	an	Ghearmáin,	tharla	sé,	ón	mbliain	2008	i	leith,	go	
bhfuil	spreagadh	á	thabhairt	do	na	Páirtithe	sa	Choinbhinsiún	an	bhithéagsúlacht	a	chomhtháthú	
isteach	i	leibhéil	‘fhonáisiúnta’	den	rialtas	–	lena	n-áirítear,	in	Éirinn,	pleanáil	cathrach,	réigiúnach	
agus	contae	–	chun	a	chinntiú	go	dtabharfar	aidhmeanna	na	straitéisí	náisiúnta	bithéagsúlachta	
agus	na	bpleananna	gníomhaíochta	náisiúnta	um	bithéagsúlacht	isteach	sa	chomhthéacs	áitiúil	agus	
go	dtacóidh	cinnteoireacht	áitiúil	leo.	Tá	sé	sin	tábhachtach	freisin	maidir	lena	chinntiú	gur	ar	na	
leibhéil	iomchuí	riaracháin	a	thabharfar	aghaidh	ar	nithe	sonracha	áitiúla	agus	réigiúnacha,	amhail	
na	bealaí	ina	dtéann	pobail,	gnólachtaí	agus	geilleagair	áitiúla	i	bhfeidhm	ar	an	mbithéagsúlacht	agus	
ina	mbraitheann	siad	uirthi.	Tá	na	coincheapa	sin	léirithe	sa	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht,	ina	bhféachtar,	ar	aon	dul	leis	an	gCoinbhinsiún	agus	le	straitéis	bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh,	le	“cur	chuige	uile-rialtais	agus	uile-shochaí”	a	ghlacadh	i	leith	an	bhithéagsúlacht	
a	rialú	agus	a	chaomhnú.	Is	é	an	aidhm	atá	ann	a	chinntiú	gur	ag	gach	saoránach,	pobal,	gnólacht,	
údarás	áitiúil	agus	gníomhaireacht	stáit	agus	leathstáit	a	bheidh	feasacht	ar	an	mbithéagsúlacht,	ar	
an	tábhacht	a	bhaineann	léi	agus	ar	impleachtaí	a	cailliúna	agus	go	dtuigfidh	siad	an	dóigh	ar	féidir	
leo	aghaidh	a	thabhairt	ar	an	éigeandáil	bithéagsúlachta	mar	chuid	den	iarracht	náisiúnta	athnuaite	
atá	ar	bun	chun	gníomhú	ar	son	an	dúlra	agus	ár	n-oidhreachta	nádúrtha.

An Creat Domhanda Bithéagsúlachta tar éis na bliana 2020

Ón	mbliain	1992,	ghlac	Comhdháil	na	bPáirtithe	sa	Choinbhinsiún	maidir	leis	an	Éagsúlacht	
Bhitheolaíoch	pleananna	agus	spriocanna	straitéiseacha	éagsúla	chun	príomhaidhmeanna	an	
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Choinbhinsiúin	a	chur	chun	cinn.	I	bhformhór	na	gcásanna,	rinneadh	amhlaidh	mar	chuid	de	chlár	
oibre	10	mbliana.	Cuireadh	an	plean	straitéiseach	is	déanaí	don	tréimhse	2011	–	2020	le	chéile	
bunaithe	ar	Spriocanna	Bithéagsúlachta	Aichi,	a	comhaontaíodh	tar	éis	an	deichiú	cruinniú	de	
chuid	Chomhdháil	na	bPáirtithe	in	Aichi,	an	tSeapáin,	sa	bhliain	2010.	Cé	gur	cuireadh	moill	ar	an	
díospóireacht	ar	phlean	straitéiseach	nua,	agus	ar	ghlacadh	an	phlean	sin,	de	dheasca	phaindéim	
leanúnach	Covid-19,	tá	an	plean	le	tabhairt	chun	críche	anois	ag	an	gcéad	chruinniú	eile	de	chuid	
Chomhdháil	na	bPáirtithe	i	mí	na	Nollag	2022.	Tá	an	straitéis	sin	don	tréimhse	“tar	éis	na	bliana	
2020”	dírithe	ar	chreat	nua	a	ghlacadh	chun	aghaidh	a	thabhairt	ar	an	ngéarchéim	bithéagsúlachta	
ar	bhealach	níos	fearr,	agus	béim	athnuaite	á	leagan	ar	na	gníomhartha	bunathraitheacha	is	féidir	
a	dhéanamh	ar	fud	gach	réimse	den	tsochaí	chun	cailliúint	bithéagsúlachta	a	aisiompú	agus	a	
stad	agus	chun	éiceachórais	dhíghrádaithe	a	athchóiriú.	Aithnítear	sa	straitéis	nua,	ar	a	dtugtar	an	
Creat	Domhanda	Bithéagsúlachta,	go	leantar	leis	an	mbithéagsúlacht	a	chailliúint,	fiú	amháin	tar	
éis	tríocha	bliain	a	chaitheamh	ag	tabhairt	faoi	ghníomhaíocht	chomhordaithe	ar	fud	an	domhain	
ar	mhaithe	le	caomhantas,	agus	go	gcruthaíonn	sé	sin	bagairtí	suntasacha	ar	fholláine	an	duine.	
Leis	an	gCreat	sin,	treorófar	na	gníomhartha	a	dhéanfar	ar	fud	an	domhain	suas	go	dtí	an	bhliain	
2030	chun	an	dúlra,	agus	na	seirbhísí	bunriachtanacha	a	sholáthraíonn	sé	do	dhaoine,	a	chaomhnú	
agus	a	chosaint.	Áirítear	leis	an	gCreat	fís	le	haghaidh	rialachas	bithéagsúlachta	go	ceann	i	bhfad,	
ar	mhaithe	le	hiarracht	dhomhanda	a	dhéanamh	maireachtáil	i	gcomhar	leis	an	dúlra	faoin	mbliain	
2050.

Agus	an	dréacht-Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	seo	um	Bithéagsúlacht	á	scríobh,	tá	sa	leagan	
reatha	den	Chreat	Domhanda	Bithéagsúlachta	21	sprioc	agus	deich	“ngarsprioc”	a	shaothrófar	suas	
go	dtí	an	bhliain	2030.	Áirítear	iad	seo	a	leanas	le	roinnt	de	na	príomhspriocanna	sin:	

• A	chinntiú	go	gcaomhnófar	30	faoin	gcéad	ar	a	laghad	de	limistéir	thalún	agus	de	limistéir
farraige	ar	fud	an	domhain,	go	háirithe	limistéir	a	bhfuil	tábhacht	ar	leith	leo	don	bhithéagsúlacht
agus	don	rannchuidiú	a	dhéanann	sí	i	leith	daoine,	agus	go	ndéanfar	amhlaidh	trí	chórais
limistéar	cosanta	a	ndéantar	bainistíocht	éifeachtach	chothromasach	orthu,	atá	ionadaíoch	ón
taobh	éiceolaíoch	de	agus	atá	dea-nasctha	agus	trí	bhearta	éifeachtacha	limistéarbhunaithe	eile
caomhantais,	agus	a	chinntiú	go	gcomhtháthófar	na	limistéir	thalún	agus	na	limistéir	farraige	sin
isteach	sna	mór-thírdhreacha	agus	sna	mór-mhuirdhreacha.

• An	ráta	ag	a	dtugtar	speicis	choimhthíocha	ionracha	isteach	nó	ag	a	mbunaítear	iad	a	laghdú	faoi
50%	agus	speicis	den	sórt	sin	a	rialú	nó	a	dhíothú	ar	mhaithe	le	deireadh	a	chur	lena	dtionchair
nó	ar	mhaithe	leis	na	tionchair	sin	a	laghdú.

• An	méid	cothaitheach	a	chailltear	sa	chomhshaol	a	laghdú	faoina	leath	ar	a	laghad,	lotnaidicídí	a
laghdú	faoi	dhá	dtrian	ar	a	laghad,	agus	deireadh	a	chur	le	scaoileadh	dramhaíola	plaistí.

• Cineálacha	éiceachóras-bhunaithe	cur	chuige	a	úsáid	chun	rannchuidiú	leis	an	athrú	aeráide	a
mhaolú	agus	le	hoiriúnú	don	athrú	aeráide,	agus	laghdú	10	GtCO2e	ar	a	laghad	in	aghaidh	na
bliana	á	bhaint	amach;	agus	a	chinntiú	nach	n-imreoidh	iarrachtaí	maolaithe	agus	oiriúnaithe	aon
tionchair	dhiúltacha	ar	an	mbithéagsúlacht.

• Dreasachtaí	atá	díobhálach	don	bhithéagsúlacht	a	atreorú,	a	athoiriúnú	nó	a	athchóiriú,	nó
deireadh	a	chur	leo,	ar	bhealach	cóir	cothromasach,	agus	iad	á	laghdú	faoi	$500	billiún	ar	a
laghad	in	aghaidh	na	bliana.

Cuireadh	an	dréacht	oibre	den	Chreat	Domhanda	Bithéagsúlachta	san	áireamh	agus	an	Plean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	seo	um	Bithéagsúlacht	á	fhorbairt	ionas	gur	féidir	le	hiarrachtaí	na	
hÉireann	chun	dul	i	ngleic	leis	an	ngéarchéim	bithéagsúlachta	tacú,	a	mhéid	is	féidir	agus	is	indéanta,	
le	hiarrachtaí	idirnáisiúnta	suas	go	dtí	an	bhliain	2030	agus	ina	diaidh.	
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Staid na bithéagsúlachta in Éirinn

Tá	treochtaí	domhanda	na	cailliúna	bithéagsúlachta	le	feiceáil	ar	thalamh	agus	uiscedhreacha	na	
hÉireann.	Is	iad	na	príomhnithe	a	bhrúnn	cailliúint	bithéagsúlachta	chun	cinn	ná	dianchleachtais	
talmhaíochta	agus	foraoiseachta,	ró-iascaireacht,	speicis	ionracha,	athruithe	in	úsáid	talún	(go	
háirithe	le	haghaidh	forbairt	cónaithe,	talmhaíochta	agus	tráchtála),	agus	róshaothrú	acmhainní	
amhail	talamh	portaigh.	

Léirítear	i	dtaighde	go	bhfuil	meath	suntasach	daonra	tagtha	ar	níos	mó	ná	leath	na	speiceas	beach	
in	Éirinn	ón	mbliain	1980	i	leith,	agus	meastar	go	bhfuil	30%	de	speicis	i	mbaol	a	ndíothaithe	sa	tír	
seo	(Fitzpatrick	et al.,	2007).	Tá	a	lán	daoine	ag	tabhairt	faoi	deara	anois	go	bhfuil	easpa	ghinearálta	
feithidí	ann	ina	dtimpeallachtaí,	mar	shampla	i	ngairdíní	agus	ar	ghaothscáthanna	feithicle.	Má	
leanann	an	meath	ar	an	líon	speiceas	feithidí	agus	an	daonra	feithidí	ar	aghaidh,	caillfimid	na	
feidhmeanna	éiceolaíocha	ríthábhachtacha	a	chomhlíonann	na	nithe	beaga	láidre	sin,	amhail	pailniú,	
lobhadh,	agus	bia	a	sholáthar	le	haghaidh	fiadhúlra	eile.

Luaitear	san	athbhreithniú	is	déanaí	ar	Éin	is	Ábhar	Imní	Caomhantais	ó	Chairde	Éanlaith	Éireann	go	
mbíonn	63%	de	speicis,	ar	figiúr	ollmhór	é,	ag	meath	go	ríthapa,	lena	n-áirítear	éin	a	bhí	coiteann	
roimhe	seo	amhail	Gealbhain	Bhinne	agus	Druideanna	(Gilbert	et al.,	2021).	Léirítear	i	dtuairisciú	
Airteagal	12	maidir	le	stádas	fadtéarmach	agus	treochtaí	fadtéarmacha	speicis	éan	na	hÉireann,	ar	
tuairisciú	é	a	dhéantar	faoin	Treoir	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	hÉin,	go	bhfuil	meath	9%	agus	24%	
faoi	seach	tagtha	ar	an	daonra	speiceas	pórúcháin	agus	geimhridh	(www.eea.europa.eu).	Tá	speicis	
íocónacha	amhail	crotach	agus	traonach	ar	tí	a	ndíothaithe.	

Sna	measúnuithe	a	rinneadh	ar	stádas	caomhantais	sa	bhliain	2019,	ar	measúnuithe	iad	a	
cheanglaítear	faoi	Airteagal	17	den	Treoir	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	Gnáthóga,	tuairiscíodh	go	
raibh	meath	leanúnach	le	tabhairt	faoi	deara	i	46%	de	ghnáthóga	cosanta	an	Aontais	agus	i	15%	
de	speicis	chosanta	an	Aontais	thar	thréimhse	12	bhliain	(An	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	
Fiadhúlra,	2019)	agus	gurbh	iad	speicis	fionnuisce	na	speicis	atá	sa	bhaol	is	mó.	Thángthas	ar	
thorthaí	fabhracha,	áfach,	i	ndáil	lena	lán	speiceas	mamach	amhail	rónta,	deilfeanna	agus	roinnt	
speiceas	míolta	móra	agus	ialtóg.

Tá	beagnach	leath	ár	gcuid	aibhneacha	agus	lochanna	i	riocht	míshláintiúil	éiceolaíoch,	go	háirithe	
mar	gheall	ar	ionchuir	cothaitheach	ó	fhuíolluisce	agus	ón	talmhaíocht.	Tháinig	laghdú,	ó	500	
ceann	go	20	ceann,	ar	an	líon	láithreán	abhann	gan	mhilleadh	atá	againn	thar	an	40	bliain	seo	
a	chuaigh	thart	(An	Ghníomhaireacht	um	Chaomhnú	Comhshaoil,	2019).	Is	ag	an	meath	sin	
ar	cháilíocht	an	uisce	a	bhíonn	iarmhairtí	ollmhóra	do	chuid	mhór	speiceas	fionnuisce,	amhail	
diúilicín	péarla	fionnuisce,	atá	ar	an	ainmhí	is	faide	saol	in	Éirinn	agus	atá	i	mbaol	anois	mar	gheall	
ar	shaincheisteanna	cháilíocht	an	uisce	agus	ar	athruithe	ar	an	sreabhadh	abhann	agus	ar	an	
hidreolaíocht.

Beag	beann	ar	iarrachtaí	leanúnacha	caomhantais	agus	athchóirithe,	tá	bithéagsúlacht	na	hÉireann	
i	staid	géarchéime	faoi	láthair	agus	is	gá	gníomhaíocht	phráinneach	éifeachtach	a	dhéanamh	anois	
chun	creimeadh	leantach	ár	n-oidhreachta	nádúrtha	a	chosc.	Ba	cheart	dúinn	bheith	dóchasach	go	
fóill,	toisc	go	bhfuil	an	dúlra	athléimneach	agus	toisc	go	dtéarnóidh	ár	bhfiadhúlra	lómhar	agus	go	
ndaingneofar	seirbhísí	éiceachórais	do	ghlúine	amach	anseo	fad	a	dhéanfar	na	gníomhartha	cuí	san	
áit	chuí.	

7



4ú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta na hÉireann um Bithéagsúlacht a 
Fhorbairt

Tá	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	na	hÉireann	um	Bithéagsúlacht	á	fhorbairt	ó	mhí	Dheireadh	
Fómhair	2021.	Leagfar	síos	sa	Phlean	an	clár	oibre	náisiúnta	bithéagsúlachta	don	tréimhse	2023-
2027	agus	beidh	sé	mar	aidhm	leis	na	hathruithe	bunathraitheacha	riachtanacha	a	dhéanamh	ar	an	
dóigh	a	ndéanaimid	an	dúlra	a	urramú	agus	a	chosaint.		

Tá	na	príomhthosca	a	cuireadh	san	áireamh	le	linn	an	dréacht-Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht	a	fhorbairt	leagtha	amach	thíos:	

• Cur	le	héachtaí	na	bPleananna	Gníomhaíochta	Náisiúnta	roimhe	um	Bithéagsúlacht,	agus
aghaidh	á	tabhairt	ag	an	am	céanna	ar	easnaimh	agus	ar	dhúshláin	cur	chun	feidhme

• Cur	le	rialachas	an	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	agus	leis	an
bhformhaoirseacht	a	dhéantar	air,	agus	Creat	láidir	Faireacháin	agus	Meastóireachta	a	fhorbairt
chun dul chun cinn a rianú

• Tacaíocht	don	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht,	agus	úinéireacht	ar	an
bPlean,	a	chothú	i	measc	gach	leibhéil	den	rialtas	agus	den	tsochaí

• An	bhithéagsúlacht	a	leabú	mar	chuid	dhílis	de	ghníomhú	ar	son	na	haeráide

• Comhleanúnachas	méadaithe	a	bhaint	amach	idir	an	beartas	bithéagsúlachta	agus	réimsí	eile
beartais

• Comhlíonadh	agus	forfheidhmiú	na	reachtaíochta	atá	ann	cheana	a	neartú

• Tuilleadh	béime	a	leagan	ar	aghaidh	a	thabhairt	ar	na	bunchúiseanna	le	cailliúint	bithéagsúlachta
agus	ar	na	nithe	a	bhrúnn	chun	cinn	í,	seachas	ar	na	hiarmhairtí	a	bhíonn	aici

• Tosaíochtaí	bithéagsúlachta	a	chinneadh,	acmhainní	airgeadais	agus	acmhainní	eile	a
leithdháileadh,	luach	an	dúlra	a	inmheánú,	agus	costas	an	neamhghnímh	a	aithint

• An	bonn	eolaíochta	a	neartú	go	mór	agus	feabhas	a	chur	ar	inrochtaineacht	sonraí

Athbhreithniú Beartais

Conraíodh	cuibhreannas	a	chuimsigh	KPMG,	Natural	Capital	Ireland,	Optimise	agus	an	Institiúid	um	
Chuntasaíocht	Eacnamaíoch	agus	Comhshaoil	a	Fhorbairt	chun	tacú	leis	an	tSeirbhís	Páirceanna	
Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	an	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	a	dhréachtú.	Ba	
é	a	bhí	i	gceist	leis	an	gcéad	chéim	den	obair	ná	athbhreithniú	fairsing	a	dhéanamh	ar	na	beartais,	
na	straitéisí,	an	reachtaíocht	agus	an	eolaíocht	atá	ann	ar	an	leibhéal	náisiúnta,	Eorpach	agus	
idirnáisiúnta	i	réimse	na	bithéagsúlachta.	Chabhraigh	an	t-athbhreithniú	sin	le	bonn	eolais	a	chur	
faoin	gcéad	dréacht	den	Phlean,	a	tugadh	ar	aghaidh	don	phróiseas	teagmhála	le	geallsealbhóirí	atá	
tuairiscithe	thíos.
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Teagmháil le Geallsealbhóirí 

Cuid	lárnach	den	dréacht	seo	de	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	na	hÉireann	um	Bithéagsúlacht	
a	fhorbairt	ba	ea	teagmháil	le	geallsealbhóirí.	Trí	theagmháil	fhairsing	a	dhéanamh	le	geallsealbhóirí	
agus	trí	dhul	i	gcomhairle	leis	an	mórphobal,	neartófar	na	gníomhartha	atá	beartaithe	agus	cabhrófar	
le	cur	chuige	‘uile-Rialtais’	agus	‘uile-shochaí’	a	chinntiú	i	leith	na	géarchéime	bithéagsúlachta.	Is	gá	
tacaíocht	a	fháil	ó	na	príomh-gheallsealbhóirí	agus	ón	bpobal	i	gcoitinne	chun	go	mbeifear	in	ann	an	
Plean	a	chur	chun	feidhme	go	rathúil. 

Dearadh	an	próiseas	teagmhála	le	geallsealbhóirí	don	Dréacht-Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
um	Bithéagsúlacht	chun	go	mbeadh	trí	chéim	ar	leith	aige.	Spriocdhírítear	ar	ghrúpa	difriúil	
geallsealbhóirí	i	ngach	ceann	de	na	céimeanna	sin.	Cuireadh	dhá	cheann	de	na	trí	chéim	i	gcrích	go	
dtí	seo.	Tá	comhairliúchán	poiblí	i	gceist	leis	an	tríú	céim	reatha	seo	den	phróiseas.	
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Comhairliúchán Chéim 1 le Geallsealbhóirí

Bhí	an	chéad	chéim	ar	siúl	ó	mhí	Eanáir	go	mí	Feabhra	2022	agus	díríodh	lena	linn	ar	struchtúr	agus	
treo	ardleibhéil	an	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht,	lenar	áiríodh	an	Fhís,	na	
Cuspóirí	agus	na	Torthaí	atá	beartaithe	don	bhithéagsúlacht	in	Éirinn.	Áiríodh	iad	seo	a	leanas	le	
Geallsealbhóirí Ghrúpa 1,	a	roghnaíodh	bunaithe	ar	an	ról	atá	acu	maidir	leis	an	mbithéagsúlacht	a	
rialú	agus	a	mheasúnú:

• Coiste Stiúrtha na Seirbhíse Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra don Phlean Gníomhaíochta
Náisiúnta um Bithéagsúlacht: Chuimsigh	an	Coiste	Stiúrtha	baill	foirne	de	chuid	na	Seirbhíse
Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	ar	cuireadh	de	chúram	orthu	forbairt	an	4ú	Plean
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	a	stiúradh.

• An Fóram Náisiúnta Bithéagsúlachta: Grúpa	neamhspleách	saineolaithe	bithéagsúlachta	is	ea	an
Fóram.	Bunaíodh	an	Fóram	le	linn	thréimhse	feidhme	an	chéad	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta
um	Bithéagsúlacht	chun	feasacht	agus	rannpháirtíocht	geallsealbhóirí	a	mhéadú	i	leith	an
bheartais	bithéagsúlachta.	Is	féidir	comhaltas	reatha	an	Fhóraim	a	fháil	san	Aguisín.

• An Grúpa Oibre Bithéagsúlachta: Tá	an	Grúpa	Oibre	Bithéagsúlachta	ina	ghrúpa	idir-rannach
a	bunaíodh	sa	bhliain	2012	chun	treisiú	le	rannpháirtíocht	na	bpríomh-Ranna	Rialtais	agus	na
bpríomh-Ghníomhaireachtaí	Stáit	i	spriocanna	bithéagsúlachta	na	hÉireann	a	chur	chun	feidhme.
Is	féidir	comhaltas	reatha	an	Ghrúpa	Oibre	Bithéagsúlachta	a	fháil	san	Aguisín.

• An tArdán Comhairleach um Ghnó ar son na Bithéagsúlachta: Bunaíodh	an	tArdán	sa	bhliain
2021	agus	faigheann	sé	tacaíocht	ón	Roinn	Talmhaíochta,	Bia	agus	Mara	agus	ón	tSeirbhís
Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	(an	Roinn	Tithíochta,	Rialtais	Áitiúil	agus	Oidhreachta).
Is	é	sprioc	an	Ardáin	cabhrú	le	gnólachtaí	Éireannacha	na	rioscaí	a	ghabhann	le	cailliúint
bithéagsúlachta	a	aithint	agus	gníomh	a	dhéanamh	chun	an	ghéarchéim	mhéadaitheach	a	stad.
Is	féidir	comhaltas	reatha	an	Ardáin	Chomhairligh	um	Ghnó	ar	son	na	Bithéagsúlachta	a	fháil	san
Aguisín.

Thionóil	KPMG	ceardlanna	tiomnaithe	le	hionadaithe	ó	gach	ceann	de	na	grúpaí	geallsealbhóirí	
sin	chun	plé	a	dhéanamh	ar	na	nithe	ar	éirigh	leo	agus	na	nithe	nár	éirigh	leo	faoi	Phleananna	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	roimhe	na	hÉireann	um	Bithéagsúlacht	agus	ar	struchtúr	agus	treo	
éiritheach	an	4ú	Plean.	Scaipeadh	dréacht	ardleibhéil	tosaigh	den	4ú	Plean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	ansin,	agus	aiseolas	i	scríbhinn	á	lorg	faoi	struchtúr	an	Phlean	agus	faoi	
Fhís,	Cuspóirí	agus	Torthaí	ardleibhéil	an	Phlean.

Comhairliúchán Chéim 2 le Geallsealbhóirí

Bhí	an	chéim	seo	ar	siúl	ó	mhí	Feabhra	go	mí	Iúil	2022	agus	spriocdhíríodh	lena	linn	ar	na	
heagraíochtaí	agus	na	comhlachtaí	ar	dhóigh	go	n-imreodh	an	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
um	Bithéagsúlacht	tionchar	díreach	orthu	nó	ar	dhóigh	go	mbeadh	ról	acu	sa	Phlean	a	chur	
chun	feidhme.	Iarradh	ar	na	geallsealbhóirí	sa	ghrúpa	seo	aiseolas	sonrach	a	thabhairt	faoi	na	
Gníomhartha	atá	beartaithe	sa	dréacht	den	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht.	
Úsáideadh	roinnt	lúb	comhthráthach	aiseolais	chun	aiseolas	iomchuí	a	bhailiú	ó	gheallsealbhóirí	
difriúla	le	linn	na	céime	seo.	Ba	iad	seo	a	leanas	na	geallsealbhóirí	i	nGrúpa	2:	 

• Ranna Rialtais agus Comhlachtaí Stáit: Scaipeadh	suirbhé	ar	líne	ar	gach	Roinn	Rialtais	agus
ar	gach	comhlacht	stáit	iomchuí.	Bhí	sé	mar	aidhm	leis	an	suirbhé	sin	tuairimí	ardleibhéil	a
fháil	faoi	struchtúr	an	Phlean	agus	faoi	na	Cuspóirí	agus	na	Torthaí	atá	beartaithe.	Tionóladh
grúpcheardlann	fhíorúil	an	7	Aibreán	2022	freisin	chun	an	t-aiseolas	a	fuarthas	a	phlé.
Roghnaíodh	na	comhlachtaí	stáit	san	fhoghrúpa	seo	bunaithe	ar	athbhreithniú	ar	na	Pleananna



Gníomhaíochta	Náisiúnta	roimhe	um	Bithéagsúlacht,	ar	mhion-athbhreithniú	beartais,	agus	ar	
threoir	ó	Gheallsealbhóirí	Ghrúpa	1.	 

Féachadh	le	tuilleadh	mionteagmhála	a	dhéanamh	leis	na	Ranna	agus	na	heagraíochtaí	sin	ar	
beartaíodh	go	ngníomhódh	siad	mar	úinéirí	gnímh	faoin	Dréacht-Phlean.		Fuair	an	grúpa	sin	
liosta	de	na	gníomhartha	a	bhí	beartaithe	dá	Roinn	nó	dá	n-eagraíocht	féin	lena	n-athbhreithniú	
acu	agus	lena	dtuairimí	a	fháil	ina	leith.	Chuathas	i	dteagmháil	freisin	le	Ranna	nach	mbeadh	
úinéireacht	shonrach	acu	ar	ghníomhartha	agus	ghlac	siad	páirt	i	gceardlanna.	Lorgaíodh	aiseolas	
ar	fhoclaíocht	na	ngníomhartha	agus	ar	fhoclaíocht	na	spriocanna	agus	na	dtáscairí	gaolmhara.	
Tionóladh	díospóireachtaí	déthaobhacha	leantacha,	nuair	ba	ghá,	chun	gníomhartha	a	phlé	agus	
a	iniúchadh	agus	chun	iad	a	bheachtú	tuilleadh.	 

• Údaráis Áitiúla: Scaipeadh	suirbhé	ar	líne	ar	gach	Údarás	Áitiúil	chun	a	dtuairimí	a	bhailiú	faoi
na	príomhriachtanais	i	ndáil	leis	an	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	agus
i	ndáil	le	gníomhaíochtaí	áitiúla	bithéagsúlachta.	Tionóladh	seisiún	fíorúil	faisnéise	freisin	chun
Údaráis	Áitiúla	a	chur	ar	an	eolas	faoin	dul	chun	cinn	ar	an	Dréacht-Phlean	agus	faoi	na	bealaí
éagsúla	ina	bhféadfadh	siad	páirt	a	ghlacadh	sa	phróiseas	forbartha.	Chomhlánaigh	seacht
nÚdarás	Áitiúla	dhéag	an	suirbhé	ar	líne.	Ba	cheart	a	thabhairt	faoi	deara	gur	roghnaigh	roinnt
Údarás	Áitiúil	páirt	a	ghlacadh	sa	phróiseas	comhairliúcháin	phoiblí	seo	in	ionad	an	suirbhé	ar
líne	a	chomhlánú.

• Eagraíochtaí Neamhrialtasacha Comhshaoil agus Grúpaí Pobail:	Scaipeadh	suirbhé	ar	líne	ar
roinnt	eagraíochtaí	neamhrialtasacha	comhshaoil	agus	grúpaí	pobail	chun	a	dtuairimí	a	fháil
faoi	struchtúr	an	Dréacht-Phlean	agus	faoi	na	Cuspóirí	agus	na	Torthaí	atá	beartaithe.	Ba
trína	rannpháirtíocht	le	Líonra	Comhshaoil	na	hÉireann	a	sainaithníodh	a	lán	rannpháirtithe
san	fhoghrúpa	seo.	Tá	Líonra	Comhshaoil	na	hÉireann	ina	bhratlíonra	eagraíochtaí
comhshaoil	Éireannacha.	Rinne	comhordaitheoir	de	chuid	an	Líonra	an	suirbhé	a	scaipeadh	ar
bhalleagraíochtaí	agus	thug	sé	cuireadh	dóibh	páirt	a	ghlacadh	i	ngrúpcheardlann.	Roghnaíodh
geallsealbhóirí	breise	bunaithe	ar	athbhreithniú	ar	na	Pleananna	Gníomhaíochta	Náisiúnta
roimhe	um	Bithéagsúlacht,	ar	mhion-athbhreithniú	beartais,	agus	ar	threoir	ó	Gheallsealbhóirí
Ghrúpa	1.	Tionóladh	grúpcheardlann	fhíorúil	an	25	Márta	2022	chun	an	t-aiseolas	a	fuarthas	a
phlé.	Fuair	foireann	an	tionscadail	aiseolas	leantach	le	ríomhphost	freisin.

Úsáideadh	an	t-aiseolas	a	fuarthas	le	linn	Chéim	2	chun	na	gníomhartha	a	leasú	agus	a	bheachtú
tuilleadh	agus	chun	úinéirí	oiriúnacha	gnímh	a	shainaithint.	Úsáideadh	an	t-aiseolas	sin	chun	bonn
eolais	a	chur	go	díreach	faoi	fhorbairt	an	leagain	seo	den	Dréacht-Phlean	atá	ina	ábhar	don
phróiseas	comhairliúcháin	phoiblí	anois.	 

Céim 3 – Comhairliúchán Poiblí

Is	í	Céim	3	an	chéim	reatha	den	phróiseas	teagmhála	le	geallsealbhóirí.	Is	é	atá	i	gceist	léi	
comhairliúchán	poiblí	oscailte	a	sheoladh	ar	an	Dréacht-Phlean.	Tá	an	Dréacht-Phlean	foilsithe	
anois,	agus	tugadh	cuireadh	oscailte	do	gach	geallsealbhóir	bithéagsúlachta,	do	gach	eagraíocht	
phoiblí	agus	phríobháideach,	do	gach	grúpa	pobail	agus	do	gach	duine	den	phobal	a	dtuairimí	agus	a	
smaointe	a	chur	in	iúl	maidir	leis	an	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht.	Beidh	an	
comhairliúchán	poiblí	ar	oscailt	ar	feadh	10	seachtaine. 

Tar	éis	na	tréimhse	comhairliúcháin	phoiblí,	déanfaidh	foireann	tionscadail	an	Phlean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	mion-athbhreithniú	ar	na	haighneachtaí	uile	a	fuarthas.	Déanfar	
tuarascáil	comhairliúcháin	phoiblí	ina	mionsonrófar	inneachar	na	n-aighneachtaí	a	fuarthas	a	eisiúint	
tar	éis	fhoilsiú	an	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht.
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Téama Forbhreathnú 

Cur	Chuige	‘Uile-Shochaí’	a	chinntiú • An	gá	le	tuilleadh	béime	a	leagan	ar	an
oideachas	agus	ar	fheasacht

• Spriocdhíriú	ar	chineálacha	cur	chuige	le
haghaidh	tionscnaimh	phobail

• Gabháil	a	dhéanamh	ar	an	ról	atá	ag	na
healaíona	maidir	le	feasacht	a	spreagadh
agus	a	mhéadú	ar	an	mbithéagsúlacht

• Gabháil	a	dhéanamh	ar	an	ról	atá	ag	an
earnáil	phríobháideach	maidir	leis	an	bPlean
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht

Cur	Chuige	‘Uile-Rialtais’	a	chinntiú • An	gá	le	huaillmhianta	a	ailíniú	ar	fud	an
Rialtais

• An	gá	lena	chinntiú	go	mbeidh	acmhainní
agus	scileanna	cuí	ann	ar	fud	Ranna	Rialtais
agus	comhlachtaí	stáit

• An	gá	le	bunús	dlí	a	shaothrú	don	Phlean
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht

Cur	chun	feidhme	rathúil	an	Phlean	a	chumasú	 • An	gá	le	freagracht	shoiléir	shainithe	a
bheith	ar	gheallsealbhóirí	ar	sannadh	róil
agus	gníomhartha	dóibh	ar	fud	an	Phlean

• An	gá	le	bunús	dlí	a	bheith	ann	chun	cur
chun	feidhme	an	Phlean	a	dhaingniú

• Comhroinnt úsáideach faisnéise a chur
chun	cinn	agus	ranna	Rialtais	a	chumasú
cumarsáid éifeachtach a dhéanamh leis
an bpobal maidir leis an dul chun cinn a
rinneadh	faoin	bPlean

Faireachán	leanúnach	a	éascú	ar	an	bPlean,	agus	
bonn	cuimsitheach	fianaise	a	fhorbairt

• A	chinntiú	gurb	inrochtana	a	bheidh	sonraí
a	bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht,	agus
sonraí	éagsúla	á	gcomhdhlúthú	isteach	i	stór
láraithe

• An	gá	le	caighdeánú	agus	comhleanúnachas
nuair	a	bhíonn	sonraí	á	mbailiú

Anailís théamach ar an aiseolas

Próiseas	atriallach	ba	ea	próiseas	forbartha	an	Dréacht-Phlean	seo,	ar	lena	linn	a	chuathas	i	mbun	
teagmháil	fhairsing	le	geallsealbhóirí	chun	a	chinntiú	go	bhforbrófaí	Plean	atá	uaillmhianach	agus	
indéanta	araon.	Rinneadh	an	t-aiseolas	ar	fad	a	fuarthas	go	dtí	seo	a	thaifeadadh	agus	a	thiomsú,	
agus	gach	mír	á	nótáil	agus	á	rianú	chun	a	léiriú	cé	acu	a	rinneadh	nó	nach	ndearnadh	aon	ghníomh	
ina	leith.	 

Tá	forbhreathnú	achomair	ar	na	príomhréimsí	téamacha	a	tarraingíodh	anuas	le	linn	Chéimeanna	1	
agus	2	den	phróiseas	teagmhála	le	geallsealbhóirí	leagtha	amach	thíos.	Mar	atá	luaite	thuas,	déanfar	
tuarascáil	achomair	ar	an	aiseolas	a	fuarthas	le	linn	an	chomhairliúcháin	phoiblí	seo	a	ullmhú	agus	a	
fhoilsiú	tar	éis	fhoilsiú	an	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht.
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Téama Forbhreathnú 

• An	gá	leis	an	eolaíocht	saoránach	a
chothú,	agus	aitheantas	á	thabhairt	don
ról	sárluachmhar	a	imríonn	scéimeanna
deonacha	taifeadta	agus	faireacháin	maidir
le	sonraí	a	thaifeadadh

• An	gá	le	sainaithint	a	dhéanamh	ar	na
bunchúiseanna	le	cailliúint	bithéagsúlachta
in	Éirinn

Rannchuidiú	an	Dúlra	le	Daoine	a	Áirithiú • Gabháil a dhéanamh ar an rannchuidiú
bunriachtanach a dhéanann an
bhithéagsúlacht	maidir	lenár	bhfolláine
fhisiciúil	agus	mheabhrach

• Mar	thoradh	ar	phaindéim	COVID-19,
tá feasacht mhéadaithe ann anois ar a
thábhachtaí	atá	an	bhithéagsúlacht	maidir
lenár	ngnáthshaol	laethúil

• Luach	sóisialta	agus	cultúrtha	na
bithéagsúlachta	in	Éirinn	a	léiriú

An	Bhithéagsúlacht	agus	Gníomhú	ar	son	na	
hAeráide

• Cosúil	leis	an	bPlean	Gnímh	don	Aeráid
2021,	ba	cheart	cur	chuige	uaillmhianach
trasearnála	a	ghlacadh	sa	Phlean
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht

• An	gá	le	cothromaíocht	a	chinntiú
idir	iarrachtaí	dícharbónaithe	agus	an
bhithéagsúlacht,	ionas	nach	gcuirfidh
iarrachtaí	oiriúnaithe	don	aeráid/iarrachtaí
maolaithe	le	cailliúint	bithéagsúlachta

Údaráis	Áitiúla	agus	an	Bhithéagsúlacht • An	ról	bunriachtanach	a	imríonn	údaráis
áitiúla	maidir	le	pobail	a	spreagadh	tacú	leis
an	mbithéagsúlacht	áitiúil

• An	gá	le	hoiliúint	agus	cistiú	chun	feabhas
a	chur	ar	an	gcumas	atá	ag	údaráis	áitiúla
an	bhithéagsúlacht	a	bhainistiú	agus	bearta
cosanta	a	fhorfheidhmiú

• A	chinntiú	go	mbeidh	rochtain	ag	gach
údarás	áitiúil	ar	oifigeach	bithéagsúlachta
agus	ar	an	saineolas	a	theastaíonn	le
haghaidh	faireachán	a	dhéanamh	ar
an	mbithéagsúlacht	agus	le	haghaidh
forfheidhmiú

An	Bhithéagsúlacht	Tuaithe	agus	an	
Fheirmeoireacht

• A	chinntiú	go	ngabhfar	na	sonraí
bithéagsúlachta	a	mbailíonn	feirmeoirí	iad
agus	go	n-úsáidfear	iad

• A	chinntiú	go	ndéanfar	feirmeoirí	a
chúiteamh	go	cuí	i	leith	a	dtalamh	a
bhainistiú	chun	tacú	leis	an	mbithéagsúlacht

• A	inmharthana	atá	an	fhoraoiseacht	feirme	a
athbhreithniú	agus	a	fheabhsú
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Téama Forbhreathnú 

An	Bhithéagsúlacht	agus	an	Phleanáil • •	 An	ról	a	imríonn	an	próiseas	pleanála
maidir	leis	an	mbithéagsúlacht	a	chosaint

• •	 Tacú	leis	an	dea-chleachtas	chun	torthaí
dearfacha	a	chinntiú	don	bhithéagsúlacht

Caomhantas • An	gá	le	tuilleadh	béime	a	leagan	ar
ghnáthóga	agus	speicis	atá	lonnaithe
lasmuigh	de	láithreáin	chosanta



Aiseolas ón gComhdháil Náisiúnta Bithéagsúlachta

Tionóladh	an	dara	Comhdháil	Náisiúnta	Bithéagsúlachta	i	gCaisleán	Bhaile	Átha	Cliath	an	8-9	
Meitheamh	2022	(www.biodiversityconference.ie).	Bhí	sé	mar	aidhm	leis	an	gcomhdháil	feasacht	a	
mhúscailt	ar	an	ngéarchéim	bithéagsúlachta	in	Éirinn	agus	an	pobal	agus	an	lucht	gnó	a	spreagadh	
páirt	a	ghlacadh	sa	cheathrú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	a	fhorbairt.	

Díríodh	go	sonrach	le	linn	na	comhdhála	ar	an	ngá	le	cur	chuige	uile-rialtais	agus	uile-shochaí	a	
ghlacadh	i	leith	na	géarchéime	bithéagsúlachta	in	Éirinn.	Iarradh	ar	na	cainteoirí	agus	ar	na	daoine	
a	bhí	i	láthair	iniúchadh	a	dhéanamh	ar	conas	is	fearr	is	féidir	an	cur	chuige	sin	a	bhaint	amach	agus	
ar	conas	is	fearr	is	féidir	leis	na	hearnálacha	difriúla	freagairt	don	ghéarchéim	bithéagsúlachta.	
Saincheist	thábhachtach	eile	le	linn	na	comhdhála	ba	ea	an	gá	le	comhpháirtíochtaí	a	chruthú	
agus	a	fheabhsú	ar	son	an	dúlra	ar	fud	gach	leibhéil	den	tsochaí	agus	den	gheilleagar	in	Éirinn	–	
comhpháirtíochtaí	idir	gníomhaireachtaí	rialtais,	idir	pobail	agus	gnólachtaí,	idir	údaráis	áitiúla	agus	
grúpaí	sochaí	sibhialta,	etc.	Áirítear	leis	sin	comhpháirtíochtaí	a	chothú	ar	bhonn	uile-oileáin,	toisc	
nach	dtugann	an	bhithéagsúlacht	aon	aird	ar	theorainneacha	polaitiúla	agus	sóisialta	agus	toisc	gur	
ábhar	imní	comhcheangailte	de	chuid	gach	duine	ar	oileán	na	hÉireann	í	an	bhithéagsúlacht.

Tá	tuarascáil	iomlán	ar	thorthaí	na	comhdhála	á	hullmhú	faoi	láthair,	rud	ina	dtabharfar	aird	ar	na	
díospóireachtaí	a	rinneadh	ag	gach	ceann	de	na	seisiúin	chomhdhála	agus	ar	an	aiseolas	a	fuarthas	
ó	na	daoine	a	bhí	i	láthair.	Tá	sé	beartaithe	go	n-úsáidfear	an	tuarascáil	sin	chun	bonn	eolais	a	
chur	faoi	fhorbairt	an	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	le	linn	an	mhórphróisis	
comhairliúcháin	phoiblí.

An Tionól Saoránach

Mar	gheall	ar	an	ról	ríthábhachtach	a	imríonn	an	bhithéagsúlacht	maidir	le	sláinte	ár	sochaí,	
ár	ngeilleagair	agus	an	phláinéid,	gealltar	i	gClár	an	Rialtais	Tionól	Saoránach	ar	Chailleadh	na	
Bithéagsúlachta	a	thionól.	Tionóladh	an	Tionól	Saoránach	ar	Chailleadh	na	Bithéagsúlachta	i	mí	
Aibreáin	2022	chun	scrúdú	a	dhéanamh	ar	an	dóigh	ar	féidir	leis	an	Stát	freagairt	ar	bhealach	níos	
fearr	do	shaincheist	na	cailliúna	bithéagsúlachta	agus	chun	tograí	a	thabhairt	ar	aghaidh	ina	leith	sin.	
Cuimsíonn	an	Tionól	100	comhalta	san	iomlán,	lena	n-áirítear	Cathaoirleach	neamhspleách	agus	99	
nduine	den	phobal	a	roghnaíodh	go	randamach.

Déanfaidh	an	Tionól	Saoránach	ar	Chailleadh	na	Bithéagsúlachta	breithniú	ar	na	gnéithe	
idirnáisiúnta,	Eorpacha,	náisiúnta,	réigiúnacha	agus	áitiúla	den	éigeandáil	bithéagsúlachta	agus	ar	
na	bagairtí	a	ghabhann	le	cailliúint	bithéagsúlachta,	mar	aon	leis	na	deiseanna	atá	ann	an	chailliúint	
sin	a	aisiompú.	Déanfaidh	sé	scrúdú	ar	na	príomhnithe	a	bhrúnn	cailliúint	bithéagsúlachta	chun	
cinn,	ar	na	tionchair	a	imríonn	siad,	agus	ar	na	deiseanna	atá	ann	aghaidh	a	thabhairt	ar	na	nithe	sin.	
Déanfaidh	an	Tionól	breithniú	ar	na	dearcthaí	atá	ag	an	bpobal	i	gcoitinne,	ag	grúpaí	ionadaíocha,	ag	
grúpaí	tathanta,	ag	saineolaithe	agus	ag	an	lucht	déanta	beartas	maidir	le	cailliúint	bithéagsúlachta,	
agus	iniúchfaidh	sé	na	deiseanna	atá	ann	comhleanúnachas	méadaithe	beartais	agus	sineirgí	
méadaithe	straitéiseacha	a	bhaint	amach	idir	an	beartas	bithéagsúlachta	agus	tosaíochtaí	eile	
beartais,	lena	n-áirítear	forbairt	gheilleagrach,	gníomhú	ar	son	na	haeráide,	forbairt	inbhuanaithe,	an	
talmhaíocht	agus	an	turasóireacht.	

Cuirfidh	an	Tionól	Saoránach	ar	Chailleadh	na	Bithéagsúlachta	a	chuid	oibre	i	gcrích	laistigh	
de	thréimhse	ocht	mí	agus	cuirfidh	sé	an	tuarascáil	uaidh	isteach	faoi	mhí	na	Nollag	2022.	
Athbhreithneofar	na	moltaí	ón	Tionól	Saoránach	ar	Chailleadh	na	Bithéagsúlachta	agus	cuirfear	iad	
san	áireamh	sa	leagan	deiridh	den	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht.	

Tá	obair	ar	siúl	anois	ar	Thionól	Leanaí	agus	Daoine	Óga	ar	Chailleadh	na	Bithéagsúlachta	a	thionól.	
Tá	painéal	comhairleach	daoine	óga	á	thionól	faoi	láthair	chun	tuilleadh	forbartha	a	dhéanamh	ar	an	
gcreat	agus	ar	na	téarmaí	ar	faoina	mbun	a	oibreoidh	an	Tionól.	
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Faireachán agus Meastóireacht

An tábhacht a bhaineann le Faireachán agus Meastóireacht 

Is	trí	fhaireachán	tráthrialta	ar	an	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	a	chinnfear	
an	méid	dul	chun	cinn	a	rinneadh	ar	na	cuspóirí,	na	torthaí,	na	spriocanna,	na	gníomhartha	agus	
na	táscairí.	Rud	ríthábhachtach,	cumasóidh	faireachán	tréimhsiúil	agus	meastóireacht	thréimhsiúil	
dóibh	sin	a	bheidh	freagrach	as	an	bPlean	oiriúnú	nó	athruithe	a	dhéanamh	ag	pointí	difriúla	i	
saolré	an	Phlean,	i	gcás	go	mbeidh	baol	ann	nach	gcomhlíonfar	na	spriocanna	nó	nach	mbainfear	
na	spriocthorthaí	amach.	Cumasóidh	meastóireacht	thráthrialta	ar	an	4ú	Plean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	do	na	daoine	a	bheidh	freagrach	as	an	bPlean	measúnú	a	dhéanamh	ar	
na	nithe	a	soláthraíodh	go	rathúil	agus	ar	na	réimsí	inar	soláthraíodh	na	nithe	sin.	 

Faireachán agus Meastóireacht ar an 3ú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht 

Ba	é	an	chéad	idirghabháil	ná	Athbhreithniú	Eatramhach,	rud	ar	ullmhaigh	an	tSeirbhís	Páirceanna	
Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	é	agus	a	bhfuarthas	an	t-eolas	is	deireanaí	ó	úinéirí	gnímh	lena	linn.	
Foilsíodh	an	tAthbhreithniú	Eatramhach	sa	bhliain	2020	agus	tá	sé	ar	fáil	anseo.	Fuarthas	amach	
san	Athbhreithniú	Eatramhach	gurbh	amhlaidh,	den	119	ngníomh	a	bhí	sa	3ú	Plean,	a	bhí	8	gcinn	
curtha	chun	feidhme,	a	bhí	98	gcinn	fós	ar	siúl	agus	a	bhí	beagán	dul	chun	cinn	déanta	ar	13	cinn.

Ba	é	an	dara	hidirghabháil	ná	athbhreithniú	neamhspleách,	rud	ar	sheol	an	Fóram	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	é	agus	atá	ar	fáil	anseo.	Luadh	san	athbhreithniú	sin	nach	mór	spriocanna	atá	
sonrach,	intomhaiste,	indéanta,	réalaíoch	agus	faoi	cheangal	ama	a	bhunú	sa	chéad	Phlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	eile	um	Bithéagsúlacht,	mar	aon	le	Príomhtháscairí	Feidhmíochta	lena	
dtomhaisfear	na	tionchair	dhearfacha	a	bheidh	ann	ar	an	mbithéagsúlacht.	Ba	cheart	na	spriocanna	
a	bheith	dírithe	ar	thorthaí	agus	gníomhartha	atá	intomhaiste	agus	ba	cheart	bonn	láidir	fianaise	a	
bheith	ann	ar	mhaithe	le	héifeachtacht.	

Ina	theannta	sin,	moladh	gur	cheart	don	Rialtas	rúnaíocht	a	bhunú	agus	acmhainní	a	sholáthar	don	
Fhóram	Náisiúnta	Bithéagsúlachta	ionas	gur	féidir	leis	an	bhFóram	formhaoirseacht	níos	cuimsithí	a	
dhéanamh	ar	an	gcéad	Phlean	eile	agus	moltaí	níos	mine	a	dhéanamh.

Is	é	a	bheidh	i	gceist	leis	an	tríú	céim	faireacháin	agus	meastóireachta	ar	an	3ú	Plean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	ná	Athbhreithniú	Deiridh	ar	an	bPlean.	Tá	an	tAthbhreithniú	Deiridh	sin	
á	ullmhú	ag	an	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	faoi	láthair,	agus	an	t-eolas	is	deireanaí	
á	fháil	ó	úinéirí	gnímh.	Táthar	ag	súil	leis	go	bhfoilseofar	an	tAthbhreithniú	Deiridh	tráth	níos	déanaí	
sa	bhliain	2022.

Tríd	is	tríd,	tugadh	faoi	deara	go	raibh	sé	deacair	faireachán	agus	meastóireacht	a	dhéanamh	ar	an	
3ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	mar	gheall	ar	chuid	mhór	de	na	gníomhartha	
a	bheith	de	chineál	ceannoscailte.

Faireachán agus Meastóireacht ar an 4ú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht 

Forbrófar	Creat	Faireacháin	agus	Meastóireachta	don	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht	tar	éis	an	chomhairliúcháin	phoiblí.	Déanfar	mionsonraí	faoin	gcreat	agus	faoi	na	
hacmhainní	le	haghaidh	an	Phlean	a	chomhaontú	idir	iad	sin	a	bheidh	freagrach	as	an	bPlean	a	rialú	
agus	a	sholáthar.	Áirítear	iad	seo	a	leanas	le	roinnt	de	na	gnéithe	atá	le	comhaontú:
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• Úinéireacht ar ghníomhartha:	Beidh	roinnt	geallsealbhóirí	éagsúla	i	gceist	le	cuid	mhór	de	na
gníomhartha	aonair	sa	Phlean.	Táthar	ag	coinne	leis	go	mbeidh	úinéir	aonair	ann	ar	gach	gníomh,
ar	úinéir	é	a	bheidh	freagrach	ar	deireadh	as	an	ngníomh	lena	mbaineann	a	sholáthar.	Is	é	a
d’fhéadfadh	a	bheith	i	gceist	le	ról	an	úinéara	gnímh	ná	geallsealbhóirí	a	chomhordú	agus	tuairisc
a	thabhairt	ar	dhul	chun	cinn	ar	fud	thréimhse	feidhme	an	Phlean.

• Táscairí:	Is	ag	roinnt	gníomhartha/táscairí	a	bheidh	tairbhí	díreacha	don	bhithéagsúlacht	(e.g.,
bearta	caomhantais)	agus	is	ag	gníomhartha/táscairí	eile,	amhail	grúpaí	oibre	a	bhunú	agus
treoirlínte	a	fhoilsiú,	a	bheidh	tairbhí	indíreacha	don	bhithéagsúlacht	(e.g.,	a	fheabhsú	agus	an
bhithéagsúlacht	a	phríomhshruthú).	Ba	cheart	dul	chun	cinn	faoin	4ú	Plean	Gníomhaíochta
Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	a	thomhas	bunaithe	ar	mheascán	de	thairbhí	díreacha	agus	de
thairbhí	indíreacha	don	bhithéagsúlacht.	Glactar	leis	go	dtarlóidh	sé,	tar	éis	na	gníomhartha	a
thabhairt	chun	críche,	go	mbeidh	sé	riachtanach	athbhreithniú	suntasach	a	dhéanamh	ar	chuid
mhór	de	na	táscairí	atá	curtha	i	láthair	sa	dréachtphlean	seo.

• Róil agus freagrachtaí i leith faireacháin: Cé	a	bheidh	freagrach	as	faireachán	a	dhéanamh	ar
gach	táscaire,	conas	a	dhéanfar	faireachán,	na	cineálacha	sonraí	a	bhaileofar,	agus	a	mhinice	a
bhaileofar	sonraí.

• Tuairisciú: Cé	chomh	minic	agus	ba	cheart	tuairisciú	a	dhéanamh	agus	cén	fhormáid	inar	cheart
tuairisciú	a	dhéanamh.

• Iniúchóir/Dearbhú Neamhspleách: Is	féidir	go	n-iarrfar	ar	an	bhFóram	Náisiúnta
Bithéagsúlachta,	mar	iniúchóir	neamhspleách,	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	an	bPlean
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht.	Is	é	a	d’fhéadfadh	a	bheith	i	gceist	leis	an
meastóireacht	ná	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	dhul	chun	cinn	faoin	bPlean	agus	meastóireacht
a	dhéanamh	ar	thionchar	an	Phlean.

Is	leagtha	amach	thíos	atá	na	gníomhartha	a	bhaineann	le	rialú,	faireachán	agus	meastóireacht	a	
dhéanamh	ar	an	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht.

Sprioc Uimhir 
ghnímh

Gníomh Táscaire

Beidh rianaire dul 
chun cinn bunaithe 
don	Phlean	Gníom-
haíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht	faoin	
mbliain	2023

ME1 Forbróidh	RTRÁO	agus	an	
tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	
Bithéagsúlachta	rianaire	
dul	chun	cinn	don	Phlean	
seo, rud a bheidh cosúil 
le Rianaire	Gníomhartha	
Straitéis	Bhithéagsúlachta	
an	Aontais	Eorpaigh, lena 
léarscáilítear	an	Plean	
seo le Comhaontuithe 
Comhshaoil Iltaobhacha 
freisin

An rianaire dul chun cinn a 
bheith bunaithe faoin mbliain 
2023
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Sprioc Uimhir 
ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin	mbliain	2023,	
agus	gach	bliain	ina	
dhiaidh sin, beidh tu-
airisc	tugtha	ag	eintitis	
iomchuí	ar	an	dul	chun	
cinn atá á dhéanamh 
acu	faoin	bPlean	seo

ME2 Tabharfaidh	gach	
eintiteas	atá	freagrach	as	
gníomhartha	laistigh	den	
Phlean	seo	an	t-eolas	is	
deireanaí	ar	dhul	chun	
cinn	gach	bliain	agus	
rannchuideoidh siad le 
hAthbhreithniú Eatramhach 
agus	le	hAthbhreithniú	
Deiridh	ar	an	bPlean

An	líon	eintiteas	a	bhfuil	
athbhreithnithe	curtha	i	gcrích	
acu	gach	bliain

Beidh Athbhreithniú 
Eatramhach ar an 
bPlean	ullmhaithe	ag	
grúpa	trasrannach	faoi	
mhí	an	Mheithimh	
2025

ME3 Ullmhóidh	an	Grúpa	
Oibre	Bithéagsúlachta	
Athbhreithniú Eatramhach 
ar	an	bPlean	chun	measúnú	
a dhéanamh ar an méid 
dul chun cinn atá déanta 
agus	chun	moltaí	a	ullmhú	
le	haghaidh	feabhsuithe	
a bhaint amach nó le 
haghaidh	gníomh	breise	a	
dhéanamh

Athbhreithniú Eatramhach a 
bheith foilsithe faoin mbliain 
2025

Beidh Athbhreithniú 
Deiridh	ar	an	bPlean	
ullmhaithe	ag	grúpa	
trasrannach	faoi	mhí	
na	Nollag	2027

ME4 Le	hionchuir	eolaíocha	
neamhspleácha, 
ullmhóidh an Grúpa 
Oibre	Bithéagsúlachta	
Athbhreithniú	Deiridh	ar	
an	bPlean	chun	measúnú	a	
dhéanamh ar an méid dul 
chun	cinn	atá	déanta	agus	
chun	moltaí	a	ullmhú	le	
haghaidh	an	chéad	Phlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	
eile	um	Bithéagsúlacht	

Athbhreithniú	Deiridh	a	bheith	
foilsithe	faoin	mbliain	2027
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Sprioc Uimhir 
ghnímh

Gníomh Táscaire

Is	curtha	i	gcrích	faoi	
mhí	na	Nollag	2027	a	
bheidh meastóireacht 
eolaíoch	
neamhspleách ar 
thionchar	an	Phlean	
Gníomhaíochta	
Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht	
ar	an	ngéarchéim	
bithéagsúlachta,	
agus	aird	á	tabhairt	
inti	ar	na	hiarrachtaí	
faireacháin	agus	
measúnachta atá ar 
bun.

ME5 Déanfar	meastóireacht	
eolaíoch	neamhspleách	
– mar shampla,
meastóireacht ón bhFóram
Náisiúnta	Bithéagsúlachta
– ar	thionchar	an	Phlean
Gníomhaíochta	Náisiúnta
um	Bithéagsúlacht
ar	an	ngéarchéim
bithéagsúlachta,	agus
aird	á	tabhairt	inti	ar	na
hiarrachtaí	faireacháin
agus	measúnachta	atá	ar
bun,	agus	eiseofar	í	mar
choimre	a	ghabhann	leis
an tuarascáil bhliantúil ar
dhul chun cinn nó leis an
Athbhreithniú	Deiridh

Meastóireacht	eolaíoch	a	
bheith	foilsithe	ar	an	bPlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht	faoin	mbliain	
2026
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An Dréacht den 4ú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht

Do Bhealach a Dhéanamh tríd an bPlean Gníomhaíochta Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht

Struchtúr

Is	é	is	aidhm	don	Phlean	seo	fís	na	hÉireann	don	bhithéagsúlacht	a	bhaint	amach	faoin	mbliain	
2050.	Tá	sé	chuspóir	ann	sa	Phlean,	agus	tugann	gach	ceann	díobh	aghaidh	ar	théama	difriúil	a	
rannchuideoidh	leis	an	bhfís	don	bhithéagsúlacht	a	chomhlíonadh.	

Do Bhealach a Dhéanamh tríd an Doiciméad

I	gcás	gach	Cuspóra,	tá	sraith	Torthaí	ann	ina	dtuairiscítear	na	hathruithe	a	tharlóidh	i	gcás	go	
mbainfear	na	Gníomhartha	amach. 

• Tá	sprioc	ghaolmhar	ag	gach	gníomh,	ar	tuairisc	faoi	cheangal	ama	í	ar	an	aidhm	atá	leis	an
ngníomh.

• Is	ionann	na	gníomhartha	agus	idirghabhálacha	a	rannchuideoidh	leis	na	torthaí	a	bhaint	amach.
Tá	úinéir	ainmnithe	nó	úinéirí	ainmnithe	ann	ar	gach	gníomh	1.

• Tá	táscaire	intomhaiste	nó	táscairí	intomhaiste	ag	gach	gníomh,	rud	lena	n-éascófar	faireachán	a
dhéanamh	ar	dhul	chun	cinn.

1	Tá	tuilleadh	faisnéise	faoi	na	húinéirí	gnímh	leagtha	amach	sa	rannán	Rialachais	den	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
um	Bithéagsúlacht.
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Éire sa bhliain 2050 – 
Fís don Bhithéagsúlacht

Déanfar an bhithéagsúlacht a urramú, a chaomhnú 
agus a athchóiriú agus bainfear úsáid inbhuanaithe 

aisti agus, ar an tslí sin, coinneofar seirbhísí 
éiceachórais ar bun, cothófar pláinéad sláintiúil agus 

soláthrófar tairbhí atá bunriachtanach do gach 
duine

 Bhithéagsúlacht 



Cuspóir  
1 

Cur Chuige Uile-Rialtais 
agus Uile-Shochaí a 
Ghlacadh i leith na 

Bithéagsúlachta

Réamhrá maidir leis an gCuspóir seo

Leis	an	gCuspóir	seo,	cuirtear	cur	chuige	uile-rialtais	agus	uile-shochaí	chun	cinn	i	leith	na	
bithéagsúlachta,	ar	aon	dul	le	huaillmhianta	Choinbhinsiún	na	Náisiún	Aontaithe	maidir	leis	an	
Éagsúlacht	Bhitheolaíoch.

Tá	bithéagsúlacht	na	hÉireann	bunriachtanach	dár	ndul	chun	cinn	sóisialta,	dár	slí	bheatha	agus	
dár	rathúnas	geilleagrach.	Trí	na	seirbhísí	éiceachórais	a	sholáthraíonn	sí,	bíonn	an	bhithéagsúlacht	
mar	bhonn	agus	thaca	ag	inbhuanaitheacht	agus	táirgiúlacht	na	hearnála	talmhaíochta	don	
fhoraoiseacht,	d’iascaigh	agus	don	líon	mór	gnólachtaí	agus	tionscal	a	bhraitheann	ar	an	
timpeallacht	nádúrtha	nó	ar	amhábhair	nádúrtha.	Tá	sé	tábhachtach,	dá	bhrí	sin,	go	ndéanfaí	
an	bhithéagsúlacht	a	phríomhshruthú	ar	fud	an	rialtais	agus	ar	fud	earnálacha	sóisialta	agus	
geilleagracha	agus	go	ndéanfaí	breithniú	iomlán	uirthi	ar	gach	leibhéal	den	chinnteoireacht	
náisiúnta,	réigiúnach	agus	áitiúil.	Chun	déanamh	amhlaidh,	is	gá	do	gach	roinn	agus	gníomhaireacht	
rialtais,	don	lucht	rialtais	áitiúil,	don	earnáil	phríobháideach	agus	don	tsochaí	shibhialta	gabháil	
orthu	féin	tabhairt	faoi	ghníomhaíocht	atá	bunaithe	ar	thuiscint	láidir	ar	a	thábhachtaí	atá	an	
bhithéagsúlacht.	

Is	gá	próiseas	cuimsitheach	teagmhála	a	sheoladh	chun	tacú	le	múscailt	feasachta,	ar	próiseas	é	
trína	gcaitear	le	gach	duine	in	Éirinn	–	gach	earnáil,	gach	grúpa	leasmhar	agus	gach	pobal	–	mar	
chomhpháirtithe	ar	féidir	leo	spriocanna	an	Phlean	seo	a	chomhlíonadh	i	gcomhar	le	chéile.	

Teastaíonn	acmhainní	agus	acmhainn	araon	chun	cinntí	atá	eolach	agus	réamhghníomhach	agus	atá	
acmhainnithe	go	cuí	a	dhéanamh	chun	an	caidreamh	sin	a	chosaint	agus	a	fheabhsú.	Is	féidir	leis	an	
nGrúpa	Oibre	Bithéagsúlachta,	agus	ionadaithe	aige	ó	na	hearnálacha	uile,	breithniú	a	dhéanamh	ar	
na	hidirnaisc	atá	ann	idir	beartais	agus	gníomhartha	rannacha.	Áirítear	leis	sin	an	gá	práinneach	lena	
chinntiú	go	mbeidh	an	inbhuanaitheacht	ar	thús	cadhnaíochta	na	ndreasachtaí	agus	na	gcleachtas	a	
bheartaítear	don	talmhaíocht,	don	fhoraoiseacht	agus	don	mhuirthimpeallacht.	
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Toradh 1A: Beidh méadú tagtha ar acmhainn eagraíochtúil agus ar acmhainní 
eagraíochtúla don bhithéagsúlacht ar gach leibhéal den Rialtas

D’fhágfadh	an	Toradh	seo	go	leithdháilfí	acmhainní	leordhóthanacha	airgeadais	agus	daonna	ar 
fud	gach	leibhéil	den	Rialtas.	Bainfear	an	Toradh	seo	amach	trí	shainaithint	a	dhéanamh	ar	na 
bacainní	atá	ann	i	maoiniú	bithéagsúlachta	agus	i	saineolas	bithéagsúlachta	faoi	láthair	agus	trí 
mholtaí	an	Athbhreithniúcháin	Straitéisigh	ón	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	a chur	
san	áireamh.

Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Beidh socruithe 
feabhsaithe um 
thuairisciú ar dhul 
chun cinn curtha chun 
feidhme sa bhliain 
2023	chun	soláthar	
ghníomhartha	an	
Phlean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht	a	rianú	
ar bhonn bliantúil

1A1 Le hionchur ón nGrúpa Oibre 
Bithéagsúlachta	idir-rannach,	
ullmhóidh	RTRÁO	tuarascáil	
bhliantúil ar dhul chun cinn ar chur 
chun	feidhme	ghníomhartha	an	
Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
um	Bithéagsúlacht	lena	cur	faoi	
bhráid an Choiste Comh-aireachta 
um	Chomhshaol	agus	Athrú	
Aeráide  

Tuarascáil Bhliantúil 
ar	Dhul	Chun	Cinn	a	
bheith foilsithe 

Faoin	mbliain	2025,	
beidh	an	Plean	
Gníomhaíochta	
Straitéiseach a 
thiocfaidh as an 
Athbhreithniú ón 
tSeirbhís	Páirceanna	
Náisiúnta	agus	
Fiadhúlra curtha chun 
feidhme

1A2 Cuirfidh	RTRÁO	an	Plean	
Gníomhaíochta	Straitéiseach	a	
thiocfaidh as an Athbhreithniú ón 
tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	
agus	Fiadhúlra	chun	feidhme

An	líon	gníomhartha	sa	
Phlean	Gníomhaíochta	
Straitéiseach ón 
tSeirbhís	Páirceanna	
Náisiúnta	agus	
Fiadhúlra a bheith 
curtha chun feidhme 
faoin	mbliain	2025

Faoin mbliain 2024, 
beidh	tuiscint	níos	
fearr	ag	an	Rialtas	ar	
chaiteachas reatha 
bithéagsúlachta	agus	
ar na riachtanais 
airgeadais	
bithéagsúlachta	atá	
réamh-mheasta

1A3 Déanfaidh	RTRÁO	athbhreithniú	
ar	na	moltaí	a	thiocfaidh	as	an	
tionscadal	taighde	dar	teideal	
Measúnacht	ar	Riachtanais	
Airgeadais	Bithéagsúlachta	agus	
molfaidh	sé	conairí	dá	gcur	chun	
feidhme

An Mheasúnacht ar 
Riachtanais	Airgeadais	
Bithéagsúlachta	
a bheith curtha i 
gcrích;	Tograí	a	bheith	
ullmhaithe	le	haghaidh	
moltaí	a	chur	chun	
feidhme
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Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin mbliain 2024, 
beidh	tuiscint	níos	
fearr	ag	an	Rialtas	ar	
chaiteachas reatha 
bithéagsúlachta	agus	
ar na riachtanais 
airgeadais	
bithéagsúlachta	atá	
réamh-mheasta

1A4 Seolfaidh an Fóram Náisiúnta 
Bithéagsúlachta	athbhreithniú	
neamhspleách ar an Measúnacht 
ar	Riachtanais	Airgeadais	
Bithéagsúlachta

Athbhreithniú a 
bheith	curtha	i	gcrích	
ar	an	bhfreagairt	ó	
RTRÁO	do	na	moltaí	
ón Measúnacht ar 
Riachtanais	Airgeadais	
Bithéagsúlachta

Faoin mbliain 2024, 
beidh	tuiscint	níos	
fearr	ag	an	Rialtas	ar	
chaiteachas reatha 
bithéagsúlachta	agus	
ar na riachtanais 
airgeadais	
bithéagsúlachta	atá	
réamh-mheasta

1A5 Cuirfidh	an	Rialtas	tograí	chun	
tosaigh	le	haghaidh	caiteachas	
bithéagsúlachta	a	chlibeáil	ar	fud	
an	Rialtais

Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	
(NBI)-D.4.i	Caiteachas	
náisiúnta ar an 
mbithéagsúlacht

Beidh athbhreithniú 
déanta sa bhliain 
2023	ar	an	acmhainn	
agus	an	inniúlacht	
thrasrannach atá ann 
aghaidh	a	thabhairt	
ar	an	ngéarchéim	
bithéagsúlachta	agus	
beidh	moltaí	fothú	
acmhainneachta curtha 
chun feidhme sa 
bhliain 2024

1A6 Déanfaidh	gach	Roinn	iomchuí	
agus	gach	Comhlacht	Rialtais	
iomchuí	iniúchadh	ar	na	
riachtanais	saineolais	agus	oiliúna	
bithéagsúlachta	atá	ann	ar	fud	na	
státseirbhíse,	agus	cuirfidh	siad	
moltaí	chun	feidhme	le	haghaidh	
socruithe rialachais, cur chun 
feidhme	agus	oiliúna	a	fheabhsú

Socruithe feabhsaithe 
rialachais a bheith 
curtha	chun	feidhme;	
An	líon	cúrsaí	oiliúna	
nua;	Saineolas	
bithéagsúlachta	a	
bheith i láthair ar fud 
na	Ranna

Faoin	mbliain	2026,	
beidh an Straitéis 
Gníomhaíochta	
Bithéagsúlachta	uaithi	
curtha chun feidhme 
ina	hiomláine	ag	Oifig	
na	nOibreacha	Poiblí

1A7 Cuirfidh	Oifig	na	nOibreacha	
Poiblí	an	Straitéis	Gníomhaíochta	
Bithéagsúlachta	uaithi	don	
tréimhse	2022-2026	chun	
feidhme,	lena	n-áirítear	Oifigeach	
Bithéagsúlachta	a	cheapadh,	chun	
tacú	le	spriocanna	an	Phlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht

Oifigeach	
Bithéagsúlachta	
a bheith ceaptha 
chuig	Oifig	na	
nOibreacha	Poiblí;	
An	líon	gníomhartha	
sa Straitéis 
Gníomhaíochta	
Bithéagsúlachta	ó	Oifig	
na	nOibreacha	Poiblí	
atá	curtha	i	gcrích	

25



Toradh 1B: Beidh an fhreagracht as an mbithéagsúlacht, lena n-áirítear  
caomhantas agus athchóiriú a mhaoiniú, comhroinnte ar fud an 
rialtais ar fad  

Aithnítear	leis	an	Toradh	seo	nach	ar	aon	roinn	ná	aon	eagraíocht	aonair	atá	an	fhreagracht
as	freagairt	don	ghéarchéim	bithéagsúlachta,	á	aithint	gur	dúshlán	comhroinnte	é	a	théann	i 
bhfeidhm	ar	chuid	mhór	gnéithe	den	bheartas	náisiúnta,	réigiúnach	agus	áitiúil.	Tá	sé	mar	aidhm leis	
na	gníomhartha	atá	leagtha	amach	faoin	Toradh	seo	na	bithéagsúlachta	a	leathnú	ar	fud ranna	
Rialtais	agus	Údaráis	Áitiúla.

Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin	mbliain	2023,	
beidh breithniú 
déanta	ag	an	Rialtas	
ar	Phleananna	
Gníomhaíochta	
Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht	
a dhéanamh ina 
gceanglas	reachtúil

1B1 Déanfaidh	RTRÁO	iniúchadh	ar	an	
bPlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
um	Bithéagsúlacht	a	chur	ar	bhonn	
reachtúil

Bunús	an	Phlean	
Gníomhaíochta	
Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht	a	bheith	
neartaithe

Is	tionólta	a	bheidh	
Grúpa Oibre 
Bithéagsúlachta	
leathnaithe nua faoi 
mhí	Feabhra	2023

1B2 Déanfar	athbhreithniú	ar	
chomhdhéanamh	an	ghrúpa	oibre	
idir-rannaigh	chun	a	chinntiú	go	
ndéanfar	ionadaíocht	níos	fearr	
do	ranna,	gníomhaireachtaí	agus	
earnálacha difriúla air

Rannpháirtíocht	
rannach	agus	earnála	
sa Ghrúpa Oibre 
Bithéagsúlachta	a	
bheith comhaontaithe 
agus	i	mbun	feidhme

Faoin mbliain 
2023,	beidh	ról	
agus	sainchúram	
straitéiseach an Ionaid 
Náisiúnta	le	Sonraí	
Bithéagsúlachta	
leagtha	síos	
in	Airteagail	
Chomhlachais nua

1B3 Saineoidh	RTRÁO	agus	an	
Chomhairle Oidhreachta ról 
agus	sainchúram	straitéiseach	
an	Ionaid	Náisiúnta	le	Sonraí	
Bithéagsúlachta	i	ndáil	le	freastal	
ar	riachtanais	sonraí	agus	faisnéise	
bithéagsúlachta	na	hÉireann	agus	i	
ndáil	le	cabhrú	leis	an	bPlean	seo	a	
sholáthar

Airteagail	
Chomhlachais nua a 
bheith foilsithe don 
Ionad Náisiúnta le 
Sonraí	Bithéagsúlachta

26



Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin	mbliain	2026,	
beidh acmhainn 
mhéadaithe	ag	
Údaráis	Áitiúla	na	
dualgais	riachtanacha	
bhithéagsúlachta	uile	
atá	orthu	a	éascú	agus	
a chur chun feidhme ar 
an	leibhéal	áitiúil

1B4 Faoin	mbliain	2026,	oibreoidh	
RTRÁO	le	hÚdaráis	Áitiúla	chun	
Clár	Oifigeach	Bithéagsúlachta	a	
bhunú,	áit	a	gceapfar	Oifigeach	
Bithéagsúlachta	tiomnaithe	
i	ngach	Údarás	Áitiúil	agus	a	
soláthrófar treoir thiomnaithe 
maidir	leis	an	ról	atá	ag	Oifigigh	
Bhithéagsúlachta

An	líon	Oifigeach	
Bithéagsúlachta	in	
Údaráis	Áitiúla

Beidh	Plean	
Gníomhaíochta	um	
Bithéagsúlacht	i	
bhfeidhm	ag	gach	
Údarás	Áitiúil	faoi	
dheireadh na bliana 
2026

1B5 Faoin mbliain 2024, foilseoidh 
an Chomhairle Oidhreachta 
treoirlínte	athraithe	chun	dáta	
maidir	le	conas	Pleananna	
Gníomhaíochta	Áitiúla	um	
Bithéagsúlacht	a	tháirgeadh	agus	
iad	a	chomhtháthú	le	Pleananna	
Forbartha	Cathrach	agus	Contae

Treoirlínte	athraithe	
chun dáta a bheith 
foilsithe maidir le 
conas	Pleananna	
Gníomhaíochta	Áitiúla	
um	Bithéagsúlacht	a	
tháirgeadh

Beidh	Plean	
Gníomhaíochta	um	
Bithéagsúlacht	i	
bhfeidhm	ag	gach	
Údarás	Áitiúil	faoi	
dheireadh na bliana 
2026

1B6 Cuirfidh	gach	Údarás	Áitiúil	
Plean	Gníomhaíochta	um	
Bithéagsúlacht	i	bhfeidhm	faoi	
dheireadh	na	bliana	2026,	ar	
plean é a bheidh faoi réir próisis 
thráthrialta athbhreithniúcháin 
agus	leasúcháin	ar	aon	dul	leis	na	
caighdeáin	treoirlíne	iomchuí

An	líon	Pleananna	
Gníomhaíochta	um	
Bithéagsúlacht	atá	i	
bhfeidhm	ag	Údaráis	
Áitiúla	agus	atá	á	
bhforbairt acu
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Toradh 1C: Beidh gach roinn fhreagrach ag dul i ngleic leis na bunchúiseanna  
le cailliúint bithéagsúlachta agus leis na príomhnithe a bhrúnn chun  
cinn í

Tá sé mar aidhm leis an Toradh seo measúnú a dhéanamh ar na bunchúiseanna le cailliúint 
bithéagsúlachta,	mar	atá	léirithe	sna	tuarascálacha	arna	n-ullmhú	ag	Éirinn	faoi	Airteagal	17	agus 
sna	tuarascálacha	ar	Staid	an	Chomhshaoil	arna	n-ullmhú	ag	an	nGníomhaireacht	um	Chaomhnú 
Comhshaoil,	agus	aghaidh	a	thabhairt	ar	na	bunchúiseanna	sin.	Tá	gníomhartha	beartaithe	chun dul	i	
ngleic	leis	na	brúnna	éagsúla	atá	ann	ar	an	mbithéagsúlacht	in	Éirinn	agus	chun	deireadh	a chur	leis	
na	brúnna	sin	nó	iad	a	laghdú.	Tacóidh	na	gníomhartha	atá	leagtha	amach	faoi	Chuspóir 2	leis	an	
toradh	seo.

Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Beidh an 
tAthbhreithniú 
Náisiúnta ar Úsáid 
Talún	curtha	i	gcrích	
faoin	mbliain	2023

1C1 Déanfaidh	Ranna	agus	
Gníomhaireachtaí	a	bhfuil	
freagracht	orthu	as	an	bPlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht	rannchuidiú	leis	an	
Athbhreithniú Náisiúnta ar Úsáid 
Talún freisin

Ionchuir a bheith 
soláthartha don 
Athbhreithniú 
Náisiúnta ar Úsáid 
Talún

Faoin	mbliain	2027,	
beidh faireachán á 
dhéanamh ar thionchar 
agus	éifeachtúlacht	na	
mbeart	bithéagsúlachta	
a cuireadh chun 
feidhme faoin 
gComhbheartas	
Talmhaíochta

1C2 Déanfaidh	RTBM	faireachán	ar	
éifeachtúlacht	na	ngníomhartha	a	
rinneadh	chun	an	bhithéagsúlacht	
a	chur	chun	cinn	faoi	Phlean	
Straitéiseach an Chomhbheartais 
Talmhaíochta	agus	tabharfaidh	sé	
tuairisc ar an éifeachtúlacht sin

Gníomhartha	a	bheith	
déanta	ag	RTBM	chun	
faireachán a dhéanamh 
ar éifeachtúlacht na 
ngníomhartha	faoin	
gComhbheartas	
Talmhaíochta

Beidh an beartas 
talmhaíochta	
agus	dreasachtaí	
talmhaíochta	ag	
tacú	le	tionscnaimh	
bhithéagsúlachta	ar	an	
bhfeirm faoin mbliain 
2024

1C3 Cinnteoidh	RTBM	go	dtabharfar	
dreasachtaí	d’fheirmeoirí	chun	
gnáthóga	a	chruthú	agus	a	
chothabháil	ar	fheirmeacha	mar	
chuid	de	Phlean	Straitéiseach	an	
Chomhbheartais	Talmhaíochta	
ó	Éirinn	don	tréimhse	2023-
2027	agus	mar	chuid	den	Phlean	
Forbartha	Tuaithe	ó	Éirinn,	a	
luíonn	faoi	bhun	an	Phlean	
Straitéisigh

Dreasachtaí	a	bheith	i	
bhfeidhm	d’fheirmeoirí	
chun	gnáthóga	a	
chruthú	don	fhiadhúlra	
faoin	mbliain	2023

Faoin mbliain 
2026,	beidh	ailíniú	
feabhsaithe ann idir 
Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	agus	
réimsí	eile	beartais

1C4 Bunóidh	RTRÁO	foghrúpa	
de chuid an Ghrúpa Oibre 
Bithéagsúlachta	chun	a	iniúchadh	
cén	dóigh	ar	féidir	réimsí	iomchuí	
beartais a chur san áireamh sna 
Táscairí	Náisiúnta	Bithéagsúlachta	

Athbhreithniú a 
bheith déanta ar na 
Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta;	Na	
fionnachtana	a	bheith	
foilsithe
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Toradh 1D: Beidh tionscnaimh bhithéagsúlachta á spreagadh agus á gcothú ar 
fud na sochaí ar fad 

Tá	sé	mar	aidhm	le	Toradh	1D	cur	leis	an	rannpháirtíocht	leis	an	mbithéagsúlacht	in	Éirinn	agus le	
feasacht	an	phobail	ar	an	mbithéagsúlacht	sin.	Trí	chistiú	méadaithe,	tionscnaimh	phobail,	cláir 
feasachta	agus	teagmháil	leis	an	earnáil	phríobháideach,	aidhm	eile	atá	leis	an	Toradh	seo	is	ea 
leathnú	a	dhéanamh	ar	an	nasc	atá	ag	sochaí	na	hÉireann	ar	fad	leis	an	mbithéagsúlacht.

Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin	mbliain	2027,	
beidh	méadú	20%	
tagtha	ar	fheasacht	
an phobail ar an 
mbithéagsúlacht	i	
gcomparáid	le	bonnlíne	
na	bliana	2023

1D1 Ceapfar	saineolaí	cumarsáide	
chuig	an	tSeirbhís	Páirceanna	
Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	chun	
feasacht	agus	tacaíocht	an	
phobail	a	ghiniúint	i	leith	nithe	
caomhantais	agus	athchóirithe

Saineolaí	cumarsáide	a	
bheith ceaptha

Faoin	mbliain	2027,	
beidh	méadú	20%	
tagtha	ar	fheasacht	
an phobail ar an 
mbithéagsúlacht	i	
gcomparáid	le	bonnlíne	
na	bliana	2023

1D2 Cuirfidh	RTRÁO	agus	comhlachtaí	
iomchuí	eile	leis	na	baraiméadair	
bhithéagsúlachta	agus	feasachta	
atá ann cheana chun a mhéid 
atá an pobal nasctha leis an 
mbithéagsúlacht	a	thomhas

Bonnlíne	náisiúnta	a	
bheith bunaithe maidir 
le feasacht an phobail

Faoin	mbliain	2027,	
beidh	méadú	20%	
tagtha	ar	fheasacht	
an phobail ar an 
mbithéagsúlacht	i	
gcomparáid	le	bonnlíne	
na	bliana	2023

1D3 Méadóidh Údarás na Gaeltachta 
an	fheasacht	atá	ag	pobail	
Ghaeltachta ar shaincheisteanna 
bithéagsúlachta,	agus	
rannpháirtíocht	na	bpobal	sin	i	
saincheisteanna	bithéagsúlachta,	
tríd	an	Scéim	Fostaíochta	Pobail	
agus	an	Scéim	Shóisialta	Tuaithe

Dul	chun	cinn	a	
bheith déanta ar 
Chláir Feasachta 
Bithéagsúlachta	i	
gcomhar	le	soláthraithe	
socrúchán pobail 
Gaeltachta a 
sholáthraíonn	an	Scéim	
Fostaíochta	Pobail	agus	
an Scéim Shóisialta 
Tuaithe

Faoin mbliain 2024, 
beidh Straitéis um 
Eolaíocht	Saoránach	
Bithéagsúlachta	
foilsithe	agus	i	
bhfeidhm

1D4 Déanfaidh	an	tIonad	Náisiúnta	
le	Sonraí	Bithéagsúlachta	
Straitéis	um	Eolaíocht	Saoránach	
Bithéagsúlachta	a	tháirgeadh	
agus	a	chur	chun	feidhme	chun	
rannpháirtíocht	saoránach	leis	
an	mbithéagsúlacht	talún	agus	
mhuirí	a	chur	chun	cinn	agus	chun	
tuilleadh	feasachta	a	fhorbairt	ar	
luach	na	bithéagsúlachta	áitiúla

An Straitéis um 
Eolaíocht	Saoránach	
Bithéagsúlachta	a	
bheith	foilsithe	agus	
dul chun cinn a bheith 
déanta	ina	leith;	
Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	(NBI)-
A.2.iii	An	líon	taifead
bitheolaíoch	arna	gcur
faoi bhráid scéimeanna
náisiúnta faireacháin
atá	faoi	réir	ag	an
eolaíocht	saoránach

29



Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin	mbliain	2023,	
beidh leibhéal 
cistiúcháin	bonnlíne	
bunaithe	le	haghaidh	
tionscnaimh	
bhithéagsúlachta	
pobail

1D5 Leanfaidh	RTRÁO,	RFTP	agus	
RCAC	le	tacaíocht	a	chothú	do	
thionscnaimh	bhithéagsúlachta	
pobail amhail an scéim deontas 
um	Beagthionscadail	Taifeadta,	
Ciste	Comhshaoil	agus	Dúlra	na	
Fondúireachta	Pobail	d’Éirinn,	
LEADER,	Clár	21	Áitiúil,	an	Ciste	
um Oileán Comhroinnte, an Scéim 
um	Rannpháirtíocht	Pobail	le	Tailte	
Portaigh,	agus	Scéim	Deontas	
Geo-Oidhreachta Shuirbhéireacht 
Gheolaíochta	na	hÉireann

An	líon	gníomhartha	
arna ndéanamh chun 
tacú	le	tionscnaimh	
bhithéagsúlachta	
pobail 

Faoin	mbliain	2027,	
beifear	ag	tacú	le	
gach	Údarás	Áitiúil	
tionscadail	a	bhaineann	
leis	an	mbithéagsúlacht	
a sheoladh ar bhonn 
bliantúil

1D6 Leanfaidh	RTRÁO	le	tacú	le	
tionscadail	bhithéagsúlachta	na	
nÚdarás	Áitiúil	tríd	an	gCiste	
Gníomhaíochta	Áitiúil	um	
Bithéagsúlacht	ar	feadh	thréimhse	
feidhme	an	Phlean	seo

An	líon	Údarás	Áitiúil	
ar	bronnadh	cistiú	
orthu	gach	bliain

Faoin	mbliain	2026,	
beidh	tacaíocht	
faighte	ag	an	Ardán	
um Ghnó ar son na 
Bithéagsúlachta	chun	
a chuid oibre a thosú 
agus	borradh	a	chur	
fúithi

1D7 Déanfaidh	RTRÁO	agus	RTBM	
obair an Ardáin um Ghnó ar son 
na	Bithéagsúlachta	a	chistiú,	a	
chothú	agus	a	chur	chun	cinn	le	
linn	a	thréimhse	bunaithe	tosaigh	
trí	bliana

An	méid	cistiúcháin	
a	bheith	tugtha	don	
Ardán um Ghnó ar son 
na	Bithéagsúlachta	

Faoin	mbliain	2025,	
beidh	900	gnólacht	
bainteach leis an Ardán 
um Ghnó ar son na 
Bithéagsúlachta

1D8 Rachaidh	an	tArdán	um	Ghnó	
ar	son	na	Bithéagsúlachta	i	
dteagmháil	leis	an	lucht	gnó	chun	
feabhas	a	chur	ar	ghníomhaíocht	
na	hearnála	príobháidí	i	réimse	na	
bithéagsúlachta

An	líon	gnólachtaí	atá	
bainteach leis an Ardán 
um Ghnó ar son na 
Bithéagsúlachta

Faoin	mbliain	2023,	
beidh sásra ar bun le 
haghaidh	acmhainní	
earnála	príobháidí	
a mheaitseáil le 
tionscadail	chuí	
bhithéagsúlachta

1D9 Soláthróidh an tArdán um Ghnó 
ar	son	na	Bithéagsúlachta	sásra	
le	haghaidh	acmhainní	earnála	
príobháidí	a	mheaitseáil	le	
tionscadail	chuí	bhithéagsúlachta

An	líon	tionscadal	
bithéagsúlachta	a	
fuair	cistiú	earnála	
príobháidí	tríd	an	
Ardán um Ghnó ar son 
na	Bithéagsúlachta
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Toradh 1E: Is láidir, soiléir agus infhorfheidhmithe a bheidh an creat reachtach 
le haghaidh an bhithéagsúlacht a chaomhnú 

Tá	raon	reachtaíochta	i	bhfeidhm	ar	an	leibhéal	náisiúnta	agus	ar	leibhéal	an	Aontais	Eorpaigh chun	
an	bhithéagsúlacht	a	chosaint	in	Éirinn.	Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	Toradh	seo	forfheidhmiú	na 
reachtaíochta	atá	ann	cheana	a	neartú	trí	chomhlíonadh	méadaithe	a	bhaint	amach	agus	trí	chláir 
oiliúna	a	reáchtáil.	Tá	sé	mar	aidhm	leis	freisin	cur	leis	an	reachtaíocht	agus	í	a	athbhreithniú,	de réir	
mar	is	gá,	chun	treisiú	leis	an	gcosaint	a	thugtar	don	bhithéagsúlacht.

Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin	mbliain	2027,	is	
i bhfeidhm a bheidh an 
reachtaíocht	leasaithe	
a thiocfaidh as an 
athbhreithniú ar an 
reachtaíocht	Fiadhúlra	

1E1 Cuirfidh	RTRÁO	athbhreithniú	ar	
an	reachtaíocht	Fiadhúlra	i	gcrích

Reachtaíocht	a	bheith	
foilsithe

Faoin	mbliain	2027,	is	
i bhfeidhm a bheidh an 
reachtaíocht	leasaithe	
a thiocfaidh as an 
athbhreithniú

1E2 Foilseoidh	RTRÁO	reachtaíocht	
chun	bunús	dlí	a	thabhairt	do	
Pháirceanna	Náisiúnta

Reachtaíocht	a	bheith	
foilsithe

Mar thoradh ar 
fhorfheidhmiú	
méadaithe, beidh 
méadú	tagtha	ar	
chomhlíonadh	na	
reachtaíochta	Fiadhúlra	
faoin	mbliain	2030

1E3 Oibreoidh	RTRÁO	i	gcomhar	le	
grúpaí	iomchuí	amhail	an	Garda	
Síochána,	Seirbhís	Custam	na	
gCoimisinéirí	Ioncaim	agus	na	
breithiúna	chun	a	chinntiú	go	
soláthrófar oiliúint leordhóthanach 
agus	acmhainní	leordhóthanacha	
chun	an	reachtaíocht	comhshaoil	
agus	fiadhúlra	a	fhorfheidhmiú

Méadú a bheith 
tagtha	ar	acmhainní	
forfheidhmiúcháin;	
Méadú a bheith 
tagtha	ar	fheasacht	
an	phobail;	Méadú	
a	bheith	tagtha	ar	
leibhéil	chomhlíonta

Faoin mbliain 
2025,	beidh	
athbhreithniú déanta 
ar	na	Rialacháin	um	
Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta 
(Talmhaíocht)

1E4 Déanfaidh	RTBM	athbhreithniú	
ar	na	Rialacháin	um	Measúnacht	
Tionchair Timpeallachta 
(Talmhaíocht)

Athbhreithniú a 
bheith	curtha	i	gcrích	
ar	na	Rialacháin	um	
Measúnacht Tionchair 
Timpeallachta 
(Talmhaíocht)	atá	ann	
cheana

31



32



Obective 2

33

Cuspóir 2
Riachtanais 

Phráinneacha 
Chaomhantais agus 

Athchóirithe a 
Chomhlíonadh

Réamhrá maidir leis an gCuspóir seo

Tá sé mar phríomhaidhm le Cuspóir 2 dul i mbun gnímh ar na dúshláin náisiúnta chaomhantais 
agus athchóirithe is práinní a bhfuil Éire ag dul i ngleic leo. Mar gheall ar a fhairsinge agus a 
chasta atá na dúshláin chaomhantais talún, uisce, mhuirí agus fiadhúlra sin, is gá iarrachtaí agus 
acmhainní a mhéadú go mór. Cuimsítear sa Chuspóir seo gníomhartha a bhfuil mar aidhm leo 
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin fionnuisce, mhuirí, talmhaíochta agus foraoiseachta, ar 
éagsúlacht ghéiniteach agus ar speicis ionracha.

Cuid ríthábhachtach den chuspóir seo a chomhlíonadh is ea limistéir agus speicis ainmnithe atá 
ann cheana a chosaint agus a athchóiriú. Is é an toradh a bheidh ar Straitéis Bhithéagsúlachta an 
Aontais Eorpaigh agus ar an dréacht-Rialachán maidir le hAthchóiriú an Dúlra a foilsíodh le 
déanaí ná go ndéanfar soláthar do spriocanna nua maidir le hathchóiriú agus do Limistéir 
Chosanta Thuaithe agus Mhuirí a leathnú. Leis na gníomhartha faoin gCuspóir seo, tugtar 
aghaidh ar na spriocanna nua sin, mar aon le nascacht éiceolaíoch tírdhreacha agus le pleananna 
caomhantais agus athchóirithe do ghnáthóga agus do speicis.

Tá caomhnú agus athchóiriú na bithéagsúlachta chomh tábhachtach céanna sa mhórlimistéar 
tuaithe, lasmuigh de limistéir chosanta, faoi mar atá tacaíocht a thabhairt don fhiadhúlra inár 
gcuid cathracha agus bailte. Trí athruithe i raon leathan speiceas agus gnáthóg sa mhórlimistéar 
tuaithe, i mbailte agus i gcathracha a rianú, cabhraítear linn tosaíochtaí caomhantais a 
shainaithint. 

Dírítear le Cuspóir 2 ar shrianadh speiceas ionrach freisin. Bíonn speicis ionracha ag brú 
cailliúint bithéagsúlachta chun cinn go mór toisc gur gnách leo atáirgeadh go mear agus an lámh 
in uachtar a fháil ar speicis dhúchasacha sa troid le haghaidh bia, uisce agus spáis. 



Chomh maith leis sin, leagtar amach sa Chuspóir seo gníomhartha a bhfuil mar aidhm leo 
éagsúlacht ghéiniteach na bpobal fiáin agus na speiceas saothraithe agus ceansaithe a chosaint. 
Baineann tábhacht le héagsúlacht ghéiniteach toisc go méadaítear léi an dóchúlacht go mairfidh 
speicis d’ainneoin an athraithe timpeallachta. Toradh a d’fhéadfadh a bheith ar ghnáthóga a 
bhriseadh agus a chailleadh is ea éagsúlacht ghéiniteach a laghdú toisc go gcruthaítear pobail atá 
níos lú agus a bhíonn ag ionphórú. Streachlaíonn na pobail sin ansin le  hoiriúnú athruithe 
timpeallachta amhail triomach. 
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Toradh  2A: Is neartaithe a bheidh an chosaint a bhítear ag tabhairt do limistéir 
ainmnithe agus speicis ainmnithe atá ann cheana agus is breisithe  
a bheidh an caomhantas agus an t-athchóiriú laistigh den líonra  
limistéar cosanta atá ann cheana 

Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	Toradh	seo	breisiú	a	dhéanamh	ar	an	dóigh	a	bhfuil	Éire	ag 
cur	Treoracha	tábhachtacha	ón	Aontas	Eorpach	chun	feidhme,	lena	n-áirítear	an 
Treoir	maidir	le	Gnáthóga,	an	Treoir	maidir	le	hÉin,	agus	Straitéis	Bhithéagsúlachta 
nua	an	Aontais	Eorpaigh	go	2030.	Cuimsítear	ann	freisin	gníomhartha	a	bhfuil	mar 
aidhm leo breisiú a dhéanamh ar nascacht na limistéar cosanta atá ann cheana agus	
ar	an	bpróiseas	le	haghaidh	iad	a	bhunú.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

 Gníomh Táscaire 

Is breisithe faoin 
mbliain 2024 a bheidh 
cur chun feidhme na 
Treorach maidir le 
Gnáthóga	agus	na	
Treorach	maidir	le	hÉin

2A1 Críochnóidh	RTRÁO	an	obair	atá	
ar	bun	chun	láithreáin	a	roghnú,	
agus	fógra	a	thabhairt	ina	dtaobh,	
le	haghaidh	cosaint	a	thabhairt	
do	na	gnáthóga	agus	na	speicis	
atá	liostaithe	san	Iarscríbhinn	a	
ghabhann	leis	an	Treoir	ón	Aontas	
Eorpach	maidir	le	Gnáthóga	agus	
an Treoir ón Aontas Eorpach maidir 
le	hÉin

An céatadán de 
Limistéir Chaomhantais 
Speisialta	agus	de	
Limistéir Chosanta 
Speisialta a bheith 
ainmnithe	ag	Ionstraim	
Reachtúil

Is breisithe faoin 
mbliain 2024 a bheidh 
cur chun feidhme na 
Treorach maidir le 
Gnáthóga	agus	na	
Treorach	maidir	le	hÉin

2A2 Foilseoidh	RTRÁO	cuspóirí	
caomhantais mionsonraithe atá 
sonrach	don	láithreán	le	haghaidh	
gach	Limistéir	Caomhantais	
Speisialta	agus	gach	Limistéir	
Cosanta Speisialta 

An	líon	láithreán	ar	
foilsithe ina leith atá 
cuspóirí	caomhantais	
atá sonrach don 
láithreán

Faoin	mbliain	2025,	
beidh athbhreithniú 
déanta	ag	RTRÁO	ar	a	
chórais cheadúnúcháin 
agus	toilithe	chun	
gníomhaíochtaí	
inbhuanaithe a éascú 
laistigh	de	láithreáin	
Natura 2000

2A3 Tar	éis	dó	dul	i	gcomhairle	le	
comhlachtaí	iomchuí	eile,	cuirfidh	
RTRÁO	athbhreithniú	ar	a	chórais	
cheadúnúcháin	agus	toilithe	i	gcrích	
chun	gníomhaíochtaí	inbhuanaithe	
a	éascú	laistigh	de	láithreáin	Natura	
2000

Athbhreithniú a bheith 
curtha	i	gcrích	ar	
chórais cheadúnúcháin 
agus	toilithe
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Ar aon dul le Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh,	ní	
bheidh aon mheath le 
feiceáil faoin mbliain 
2030	i	dtreochtaí	agus	
stádas caomhantais 
na	ngnáthóg	agus	na	
speiceas	a	thagann	
faoin Treoir maidir le 
Gnáthóga	agus	faoin	
Treoir	maidir	le	hÉin	
agus	is	amhlaidh,	
maidir	le	30%	ar	a	
laghad	díobh	sin	
nach bhfuil stádas 
fabhrach acu, a bheidh 
stádas fabhrach acu 
nó a bheidh treocht 
dhearfach le feiceáil 
iontu

2A4 Déanfaidh	RTRÁO	foilsiú	agus	cur	
chun	feidhme	ar	Phleananna	um	
Ghníomhaíocht	ar	son	Speiceas	
nó	um	Fhreagairt	do	Bhagairtí	
lena	ngabhann	spriocanna	pobail	
do	speicis	atá	faoi	bhagairt	agus	
i	mbaol	agus	a	bhfuil	stádas	
neamhfhabhrach	acu	nó	a	mbíonn	a	
líon	ag	laghdú

An	líon	Pleananna	
um	Ghníomhaíocht	ar	
son Speiceas nó um 
Fhreagairt	do	Bhagairtí	
a	bheith	foilsithe	agus	
curtha	chun	feidhme;	
Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	
(NBI)-B.6	Treochtaí	i	
stádas na speiceas atá 
faoi	bhagairt	agus	i	
mbaol

Ar aon dul le Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh,	ní	
bheidh aon mheath le 
feiceáil faoin mbliain 
2030	i	dtreochtaí	agus	
stádas caomhantais 
na	ngnáthóg	agus	na	
speiceas	a	thagann	
faoin Treoir maidir le 
Gnáthóga	agus	faoin	
Treoir	maidir	le	hÉin	
agus	is	amhlaidh,	
maidir	le	30%	ar	a	
laghad	díobh	sin	
nach bhfuil stádas 
fabhrach acu, a bheidh 
stádas fabhrach acu 
nó a bheidh treocht 
dhearfach le feiceáil 
iontu

2A5 Tacóidh	RTRÁO	agus	eagraíochtaí	
iomchuí	eile	le	cláir	chaomhantais	
atá	sonrach	don	speiceas	agus	don	
ghnáthóg	

Feabhas	a	bheith	ag	
teacht	ar	na	treochtaí	
i	stádas	na	ngnáthóg	
agus	na	speiceas	
cosanta	a	thagann	faoi	
na Treoracha
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Ar aon dul le Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh,	ní	
bheidh aon mheath le 
feiceáil faoin mbliain 
2030	i	dtreochtaí	agus	
stádas caomhantais 
na	ngnáthóg	agus	na	
speiceas	a	thagann	
faoin Treoir maidir le 
Gnáthóga	agus	faoin	
Treoir	maidir	le	hÉin	
agus	is	amhlaidh,	
maidir	le	30%	ar	a	
laghad	díobh	sin	
nach bhfuil stádas 
fabhrach acu, a bheidh 
stádas fabhrach acu 
nó a bheidh treocht 
dhearfach le feiceáil 
iontu

2A6 Oibreoidh	RTRÁO	chun	a	chinntiú	
go	mbeidh	acmhainní	cuí	á	
gcur	ar	fáil	do	thacaíocht	don	
fheirmeoireacht	ar	son	an	dúlra	
chun	an	líon	feirmeacha	a	bheidh	
ag	glacadh	páirt	i	scéimeanna	den	
sórt sin a mhéadú

An	líon	feirmeoirí	a	
bheith	ag	glacadh	páirt	i	
dtionscnaimh	feirmeoirí	
nó	i	dtionscnaimh	
dhúlrabhunaithe

Faoi dheireadh 
na	bliana	2023,	
beidh sainaithint 
déanta	ag	Éirinn	ar	
limistéir	a	gheallfar	
a bheith ina limistéir 
chosanta amach 
anseo faoi Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh

2A7 Ag	obair	dó	le	geallsealbhóirí	
iomchuí,	sainaithneoidh	RTRÁO	
limistéir	a	gheallfar	a	bheith	ina	
limistéir	chosanta,	ag	cloí	leis	na	
critéir	atá	leagtha	amach	faoi	
Straitéis	Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh

Méid na limistéar 
geallta

Beidh stádas fabhrach 
ag	gach	Gnáthóg	
agus	Speiceas,	nó	
beidh	gach	gnáthóg	
agus	speiceas	ag	dul	i	
dtreo stádas fabhrach 
a bhaint amach, 
mar	a	cheanglaítear	
faoin Treoir maidir 
le	Gnáthóga	agus	
faoin Treoir maidir 
le	hÉin,	agus	treocht	
mhéadaitheach le 
feiceáil i measúnuithe 
stádais	fhabhraigh	ar	
Ghnáthóga	agus	ar	
Speicis faoin mbliain 
2030

2A8 Tacóidh	RTRÁO,	Oifig	na	
nOibreacha	Poiblí	agus	eagraíochtaí	
iomchuí	eile	le	tionscnaimh	
chaomhantais	ex	situ,	agus	
oibreoidh	siad	i	gcomhar	le	
zúnna,	le	huisceadáin	agus	le	
garraithe	lus	chun	a	shainaithint	
cé na speicis dhúchasacha a 
dteastaíonn	caomhantas	uathu	
agus	a	d’fhéadfadh	leas	a	bhaint	as	
bainistíocht	ex	situ	

Méid	na	dtionscnamh	
caomhantais	ex	situ	a	
bheith	ag	fáil	tacaíochta

37



 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

 Gníomh Táscaire 

Beidh stádas fabhrach 
ag	gach	Gnáthóg	
agus	Speiceas,	nó	
beidh	gach	gnáthóg	
agus	speiceas	ag	dul	i	
dtreo stádas fabhrach 
a bhaint amach, 
mar	a	cheanglaítear	
faoin Treoir maidir 
le	Gnáthóga	agus	
faoin Treoir maidir 
le	hÉin,	agus	treocht	
mhéadaitheach le 
feiceáil i measúnuithe 
stádais	ar	Ghnáthóga	
agus	ar	Speicis	faoin	
mbliain	2030

2A9 Bunóidh	Zú	Bhaile	Átha	Cliath	
Ionad Náisiúnta um Marthanas 
Speiceas a bheidh lonnaithe sa 
zú,	agus	an	acmhainn	náisiúnta	
le	haghaidh	measúnuithe	ar	
chaomhantas speiceas, pleanáil 
caomhantais	agus	gníomhaíocht	
caomhantais á méadú

An tIonad Náisiúnta um 
Marthanas Speiceas a 
bheith	bunaithe	agus	i	
mbun feidhme

Beidh stádas fabhrach 
ag	gach	Gnáthóg	
agus	Speiceas,	nó	
beidh	gach	gnáthóg	
agus	speiceas	ag	dul	i	
dtreo stádas fabhrach 
a bhaint amach, 
mar	a	cheanglaítear	
faoin Treoir maidir 
le	Gnáthóga	agus	
faoin Treoir maidir 
le	hÉin,	agus	treocht	
mhéadaitheach le 
feiceáil i measúnuithe 
stádais	ar	Ghnáthóga	
agus	ar	Speicis	faoin	
mbliain	2030

2A10 Déanfaidh	Údarás	na	Gaeltachta	
athbhreithniú	ar	na	heastáit	agus	
na	tailte	atá	laistigh	dá	chriosanna	
oibriúcháin	d’fhonn	pleananna	
bainistíochta	atá	sonrach	don	
láithreán	a	chruthú;	limistéir	atá	
laistigh	de	thailte	Natura	2000,	
nó atá nasctha leo ón taobh 
éiceolaíoch	de,	a	shainaithint	chun	
tacú	le	comhlíonadh	chuspóirí	
caomhantais	na	láithreán	sin;	
sainaithint a dhéanamh ar thailte 
atá	oiriúnach	dá	gcur	ar	áireamh	
sa	Phlean	um	Pailneoirí	Uile-
Éireann	agus,	dá	mb’fhéidir,	iad	a	
dhéanamh	ina	gcomhpháirtí	den	
phlean;	sainaithint	a	dhéanamh	ar	
thailte	atá	oiriúnach	do	ghníomhú	
mar	Chonairí	Bithéagsúlachta,	agus	
aithris	á	déanamh	ar	struchtúr	agus	
éagsúlacht	an	fhásra	dhúchasaigh

Athbhreithniú a bheith 
curtha	i	gcrích	ar	
thailte;
Gníomhartha	cuí	a	
bheith curtha chun 
feidhme
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Toradh  2B: Is caomhnaithe a bheidh seirbhísí bithéagsúlachta agus 
éiceachórais sa mhórthimpeallacht tuaithe

Áirítear	leis	an	Toradh	seo	gníomhartha	caomhantais	don	mhórthimpeallacht tuaithe.	
Baineann	sé	sin	le	limistéir	a	bhféadfadh	nach	limistéir	chosanta	iad	ach ina	
soláthraítear	gnáthóg	do	speicis	chosanta	agus	a	bhféadfadh	gur	limistéir	atá 
tábhachtach	don	bhithéagsúlacht	iad.	Áirítear	leo	sin	gníomhartha	maidir	leis	an 
bhfeirmeoireacht,	leis	an	bhforaoiseacht,	leis	an	riosca	tuile	agus	le	tailte	portaigh.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire 

Is i bhfeidhm faoin 
mbliain	2027	a	
bheidh deiseanna 
barrfheabhsaithe	
atá faoi bheartais 
forbartha	talmhaíochta	
agus	tuaithe	agus	faoi	
bheartais	iomchuí	eile	
chun dul chun tairbhe 
don	bhithéagsúlacht

2B1 Déanfaidh	RTBM	agus	Teagasc	
forbairt	agus	cur	chun	feidhme	ar	
bhearta	aeráide	agra-chomhshaoil	
toradhbhunaithe	ab	infheidhme	
go	forleathan	mar	chuid	de	Phlean	
Straitéiseach an Chomhbheartais 
Talmhaíochta	ó	Éirinn,	lena	
n-áireofar bearta suntasacha um
ghnáthóga	a	chothabháil	agus	a
athchóiriú

Plean	Straitéiseach	
an Chomhbheartais 
Talmhaíochta	–	R.31:	
Gnáthóga	agus	speicis	
a	chaomhnú:	An	
sciar den Limistéar 
Talmhaíochta	a	
Úsáidtear a bheith 
faoi	ghealltanais	
bhainistíochta	lena	
dtacaítear	leis	an	
mbithéagsúlacht	
a chaomhnú nó 
a athchóiriú, lena 
n-áirítear	cleachtais
feirmeoireachta
lena	ngabhann
ardluach	dúlra;
Plean	Straitéiseach
an Chomhbheartais
Talmhaíochta	–	R.33:
Bainistíocht	Natura
2000	a	fheabhsú:
An sciar de limistéar
iomlán Natura 2000 a
bheith	faoi	ghealltanais
a	dtacaítear	leo;

Is i bhfeidhm faoin 
mbliain	2027	a	
bheidh deiseanna 
barrfheabhsaithe	
atá faoi bheartais 
forbartha	talmhaíochta	
agus	tuaithe,	faoi	
bheartais foraoiseachta 
agus	faoi	bheartais	
iomchuí	eile	chun	
dul chun tairbhe don 
bhithéagsúlacht

2B2 Tacóidh	RTRÁO	agus	RTBM	le	
tionscnaimh	um	Fheirmeoireacht	
ar	son	an	Dúlra	lena	mbreiseofar	
go	sonrach	an	nascacht	éiceolaíoch	
sa	tírdhreach,	lena	n-áireofar	
tionscnaimh	i	dTuaisceart	
Éireann	tríd	an	gCiste	um	Oileán	
Comhroinnte

Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	
(NBI)-F.1.iii	An	líon	
feirmeacha nó an 
méid	airgid	a	bheith	
tugtha	d’fheirmeoirí	i	
bhfóirdheontais Natura 
le	haghaidh	caomhnú	
bithéagsúlachta;
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Faoin mbliain 
2030,	beidh	méadú	
tagtha	go	7.5%	ar	
an talamh a bheidh 
faoi	fheirmeoireacht	
orgánach	agus	
beidh	gnéithe	
tírdhreacha	a	bheidh	
saibhir ó thaobh na 
bithéagsúlachta	de	
ag	4%	ar	a	laghad	de	
thalamh	talmhaíochta

2B3 Tacóidh	RTBM	agus	Teagasc	
le	feirmeoirí	aistriú	chuig	
feirmeoireacht	orgánach	

An t-achar talún a 
bheith	faoi	tháirgeadh	
orgánach

Ar aon dul le Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh,	
beidh	laghdú	50%	
tagtha	ar	úsáid	
lotnaidicídí	agus	riosca	
lotnaidicídí	faoin	
mbliain	2030

2B4 Molfaidh	RTBM,	Teagasc,	Údaráis	
Áitiúla	agus	geallsealbhóirí	iomchuí	
eile	bearta	chun	úsáid	lotnaidicídí	
in	Éirinn	a	laghdú	faoi	50%	faoin	
mbliain	2030	

An	laghdú	céatadánach	
in	úsáid	lotnaidicídí	
i	gcomparáid	leis	an	
mbonnlíne	bhunaithe

Is i bhfeidhm faoin 
mbliain	2027	a	bheidh	
uirlisí	a	bhfuil	mar	
aidhm leo cothabháil 
agus	breisiú	a	
dhéanamh	ar	sheirbhísí	
bithéagsúlachta	
agus	éiceachórais	
a bhaineann le 
córais	éiceolaíochta	
talmhaíochta

2B5 Oibreoidh	RTBM,	RTRÁO,	an	
Chomhairle Oidhreachta, an lucht 
léinn	agus	institiúidí	taighde	le	
chéile chun forbairt a dhéanamh 
ar	bhearta	agus	ar	uirlisí	tacaíochta	
chun	cothabháil	agus	breisiú	
a	dhéanamh	ar	na	seirbhísí	
bithéagsúlachta	agus	éiceachórais	
a	bhaineann	le	córais	éiceolaíochta	
talmhaíochta,	lena	n-áirítear	
feirmeoireacht	agus	talamh	feirme	
lena	ngabhann	ardluach	dúlra

An	méid	cistiúcháin	
a	bheith	tugtha	chun	
tacú le Clár Ardluacha 
Dúlra	Éireann;	Plean	
Straitéiseach an 
Chomhbheartais 
Talmhaíochta	–	R.31:	
Gnáthóga	agus	speicis	
a	chaomhnú:	An	
sciar den Limistéar 
Talmhaíochta	a	
Úsáidtear a bheith 
faoi	ghealltanais	
bhainistíochta	lena	
dtacaítear	leis	an	
mbithéagsúlacht	
a chaomhnú nó 
a athchóiriú, lena 
n-áirítear	cleachtais
feirmeoireachta lena
ngabhann	ardluach
dúlra
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Is curtha chun feidhme 
faoin	mbliain	2025	
agus	athraithe	chun	
dáta faoin mbliain 
2026	a	bheidh	
bearta faoin Straitéis 
Náisiúnta um Thailte 
Móna

2B6 Déanfaidh	RTRÁO,	Bord	na	Móna,	
RCAC,	RTBM	agus	geallsealbhóirí	
iomchuí	eile	cur	chun	feidhme	ar	
an Straitéis Náisiúnta um Thailte 
Móna	2015-2025	agus	ar	athruithe	
beartais	ina	dhiaidh	sin,	agus	
an t-athbhreithniú lár téarma a 
rinneadh	sa	bhliain	2021	á	chur	san	
áireamh

An	líon	gníomhartha	sa	
Straitéis Náisiúnta um 
Thailte Móna a bheith 
curtha	i	gcrích

Is foilsithe faoi 
dheireadh na bliana 
2023	a	bheidh	leagan	
athraithe chun 
dáta	den	Phlean	
Gníomhaíochta	um	
Bithéagsúlacht	ó	Bhord	
na Móna

2B7 Déanfaidh	Bord	na	Móna	forbairt	
agus	foilsiú	ar	leagan	athraithe	chun	
dáta	den	Phlean	Gníomhaíochta	um	
Bithéagsúlacht	uaidh

An	Plean	
Gníomhaíochta	um	
Bithéagsúlacht	ó	Bhord	
na Móna a bheith 
foilsithe

Is	sainaitheanta	ag	
Straitéis Náisiúnta 
Foraoise	agus	Clár	
Foraoiseachta na 
hÉireann	faoin	
mbliain 2024 a 
bheidh	gníomhartha	
soiléire chun an 
bhithéagsúlacht	a	
bhreisiú

2B8 Sainaithneoidh	RTBM	gníomhartha	
cuí	chun	an	bhithéagsúlacht	a	
bhreisiú,	lena	n-áirítear	seirbhísí	
éiceachórais	chultúrtha	ó	fhoraoisí	
na	hÉireann	a	bhreisiú,	le	linn	an	
Straitéis Náisiúnta Foraoise nua 
agus	an	chéad	Chlár	Foraoiseachta	
eile a ullmhú

An	líon	gníomhartha	
a bhfuil mar aidhm 
leo	seirbhísí	
bithéagsúlachta	agus	
éiceachórais chultúrtha 
a bhreisiú atá sa 
Straitéis Náisiúnta 
Foraoise	agus	sa	Chlár	
Foraoiseachta 

Beidh an cur 
dúchasach crann ina 
réimse	gníomhaíochta	
a	dtacaítear	leis	fós	
faoin	mbliain	2027

2B9 Leanfaidh	RTBM	le	cur	crann	
dúchasach	ag	Údaráis	Áitiúla	agus	
ag	comhlachtaí	eile	Stáit/leathstáit	
a	chur	chun	cinn	agus/nó	a	chur	ar	
aghaidh

Méadú	a	bheith	tagtha	
ar an achar atá faoi 
bhrat	crann	dúchasach;	
An	glacadh	le	haon	
scéimeanna	iomchuí	
d’Údaráis	Áitiúla	nó	
do	chomhlachtaí	eile	
Stáit/leathstáit

Beidh	stoc	éagsúlaithe	
náisiúnta	agus	áitiúil	
plandaí	dúchasacha	
ar	fáil	le	haghaidh	
scéimeanna cur crann 
agus	tírdhreacha	faoin	
mbliain	2027

2B10 Féachfaidh	RTBM,	Údaráis	Áitiúla,	
Bonneagar	Iompair	Éireann,	RTRÁO	
agus	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	le	
speicis dhúchasacha, cineálacha 
dúchasacha	agus	lanrásaigh	
dhúchasacha	ó	fhoinsí	dúchasacha	
cuí	a	úsáid	ina	n-oibreacha	
tírdhreachaithe,	i	gcás	go	mbeidh	sé	
cuí	ábhar	den	sórt	sin	a	úsáid

An	fháil	ar	fhoinsí	
náisiúnta/áitiúla	
speiceas dúchasach, 
cineálacha dúchasach 
agus	lanrásach	
dúchasach 
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Ar aon dul le Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh,	
is	stadta	agus	
aisiompaithe faoin 
mbliain	2030	a	bheidh	
meath	na	bpailneoirí

2B11 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	
comhpháirtithe	i	dTuaisceart	
Éireann	agus	le	gníomhaithe	eile	atá	
liostaithe	sa	Phlean	um	Pailneoirí	
Uile-Éireann	2021-2025,	cuirfidh	
an	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	
Bithéagsúlachta	gníomhartha	cuí	atá	
liostaithe	sa	Phlean	chun	feidhme	
agus	tacóidh	sé	le	gníomhaíochtaí	
um	pailneoirí	talamh	feirme	a	
chaomhnú	tar	éis	na	bliana	2025

An	líon	gníomhartha	
den	Phlean	um	
Pailneoirí	Uile-Éireann	
a bheith curtha chun 
feidhme;	Fianaise	ar	
ghníomhaíocht	chun	
tacú	le	pailneoirí	
talamh feirme tar éis 
na	bliana	2025

Ar aon dul le Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh,	
is	stadta	agus	
aisiompaithe faoin 
mbliain	2030	a	bheidh	
meath	na	bpailneoirí

2B12 Leanfaidh	an	tSeirbhís	Páirceanna	
Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	le	cistiú	
a	thabhairt	don	fhaireachán	a	
dhéanann an tIonad Náisiúnta le 
Sonraí	Bithéagsúlachta	ar	phailneoirí

An	méid	cistiúcháin	
a	bheith	tugtha	
le	haghaidh	
ghníomhaíochtaí	an	
Ionaid Náisiúnta le 
Sonraí	Bithéagsúlachta	
a bhaineann le 
faireachán a dhéanamh 
ar	phailneoirí

Comhoibriú leantach 
ar	chláir	chaomhantais/
athchóirithe, lena 
n-áirítear	na	cláir	sin	a
gcistíonn	an	tAontas
Eorpach iad

2B13 Leanfaidh	ranna	agus	
gníomhaireachtaí	le	comhoibriú	
ar	thionscadail	iomchuí	a	
rannchuidíonn	leis	an	gcuspóir	
arb é atá ann feabhas a chur ar an 
mbithéagsúlacht,	ar	an	aeráid,	ar	
cháilíocht	an	uisce	agus	ar	chuspóirí	
eile	comhshaoil,	lena	n-áirítear	cistiú	
a	soláthraíonn	an	tAontas	Eorpach	é

An	líon	tionscadal	agus	
méid	na	dtionscadal	a	
bhfuiltear	ag	tacú	leo	
sa	tír

Is i bhfeidhm faoin 
mbliain	2027	a	
bheidh	tairbhí	
barrfheabhsaithe	i	
bpleanáil	bainistíochta	
riosca	tuile	agus	i	
scéimeanna draenála

2B14 Oibreoidh	Oifig	na	nOibreacha	
Poiblí	i	gcomhar	le	húdaráis	
iomchuí	chun	a	chinntiú	gurb	é	
an toradh a bheidh ar phleanáil 
Bainistíochta	Riosca	Tuile	agus	
ar an Measúnacht Straitéiseach 
Timpeallachta, ar an Measúnacht 
Tionchair	Timpeallachta	agus	ar	an	
Measúnacht	Chuí	a	ghabhann	léi	ná	
go	n-íoslaghdófar	méid	na	seirbhísí	
bithéagsúlachta	agus	éiceachórais	
a	chaillfear,	agus	déanfar	amhlaidh	
trí	bheartais	a	ghlacadh	i	leith	
tuilleadh	beart	bainistíochta	riosca	
tuile	neamhstruchtúrach	agus	
dobharcheantair uile a chur chun 
cinn

Measúnú chun 
sainaithint	agus	cur	
chun cinn a dhéanamh 
ar	theicnící	nádúrtha	
bainistíochta	tuile	a	
d’fhéadfadh	a	bheith	
oiriúnach dá n-úsáid 
in	Éirinn;	Bearta	
neamhstruchtúracha 
agus	dobharcheantair	
uile a bheith ar áireamh 
sna	roghanna	arna	
measúnú	ag	Pleananna	
Bainistíochta	Riosca	
Tuile
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire 

Is i bhfeidhm faoin 
mbliain	2027	a	
bheidh	tairbhí	
barrfheabhsaithe	i	
bpleanáil	bainistíochta	
riosca	tuile	agus	i	
scéimeanna draenála

2B15 Cinnteoidh	Oifig	na	nOibreacha	
Poiblí	go	measúnófar	an	draenáil	
shuntasach	ar	fad	(draenáil	
artaireach),	lena	n-áireofar	draenáil	
tosaigh	agus	draenáil	chothabhála	
araon,	ó	thaobh	na	n-impleachtaí	
a	bheidh	aici	don	bhithéagsúlacht,	
agus	do	bhogach	go	háirithe,	de

Tosca	bithéagsúlachta	
a bheith ar áireamh 
i	gcláir	dhraenála;	
An	líon	measúnuithe	
a bheith déanta ar 
oibreacha draenála

Is i bhfeidhm faoin 
mbliain	2027	a	
bheidh	tairbhí	
barrfheabhsaithe	i	
bpleanáil	bainistíochta	
riosca	tuile	agus	i	
scéimeanna draenála

2B16 Ag	obair	di	i	gcomhordú	le	
geallsealbhóirí	iomchuí	eile,	
leanfaidh	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	
lena	cuid	eolais	agus	acmhainne	
a	bhreisiú	maidir	le	Réitigh	
Dhúlrabhunaithe	le	haghaidh	
Bainistíocht	Dobharcheantar	
agus	measúnóidh	sí	na	Réitigh	
Dhúlrabhunaithe	fhéideartha	
le	haghaidh	Bainistíocht	
Dobharcheantar	mar	chuid	de	
scéimeanna faoisimh tuile a 
fhorbairt	sa	todhchaí

An	tionscadal	taighde	
SLOWWATERS	
a bheith curtha i 
gcrích;	Measúnuithe	
indéantachta a 
bheith curtha i 
gcrích	ar	Réitigh	
Dhúlrabhunaithe	le	
haghaidh	Bainistíocht	
Dobharcheantar	chun	
eolas a dhéanamh do 
scéimeanna faoisimh 
tuile	a	fhorbairt.

Is i bhfeidhm faoin 
mbliain	2027	a	
bheidh	tairbhí	
barrfheabhsaithe	i	
bpleanáil	bainistíochta	
riosca	tuile	agus	i	
scéimeanna draenála

2B17 Déanfaidh	Oifig	na	nOibreacha	
Poiblí	athbhreithniú	ar	na	
scéimeanna faoisimh tuile 
atá ann cheana, ar lena linn 
a shainaithneofar deiseanna 
le	haghaidh	bearta	breisithe	
bithéagsúlachta	a	iarfheistiú	
agus	a	dhéanfar	dea-chleachtas	
bithéagsúlachta	ó	na	ceachtanna	
arna	bhfoghlaim	a	fhorbairt	ina	
threoir	le	haghaidh	scéimeanna	nua

An	líon	scéimeanna	a	
bheith	iarfheistithe;
An treoir a bheith 
athraithe chun dáta
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Toradh 2C: Beidh ‘Dea-Stádas Éiceolaíoch’ ar a laghad, de réir an tsainmhínithe  
faoin gCreat-treoir Uisce ón Aontas Eorpach, ag gach dobharlach  
fionnuisce 

Is	é	is	an	Chreat-treoir	Uisce	ón	Aontas	Eorpach	ann	ná	an	beartas	faoina	mbainistítear	dobhar-
laigh	fionnuisce	Eorpacha,	agus	ceanglaítear	leis	an	Treoir	ar	na	Ballstáit	uile	a	gcuid	aibhneacha 
agus	lochanna	a	chaomhnú	agus	a	thabhairt	ar	ais	chuig	‘dea-stádas	éiceolaíoch’	faoin	mbliain 
2027.	Tá	gníomhartha	chun	tacú	leis	an	iarracht	sin	ar	áireamh	sa	Toradh	seo.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2027,	
beidh na bearta 
cosanta	agus	
athchóirithe atá 
mionsonraithe sa 
Phlean	Bainistíochta	
Abhantraí	2022-2027	
curtha chun feidhme 
chun	a	chinntiú	go	
mbainisteofar	ár	n-uiscí	
nádúrtha ar bhealach 
inbhuanaithe, chun a 
chinntiú	go	gcosnófar	
acmhainní	fionnuisce	
chun nach mbeidh aon 
mheath bhreise ann 
agus,	nuair	is	gá,	chun	a	
chinntiú	go	dtabharfar	
aibhneacha, lochanna 
agus	dobharlaigh	
chósta	na	hÉireann	ar	
ais	chuig	dea-stádas	
éiceolaíoch

2C1 Soláthróidh	comhlachtaí	iomchuí	
amhail	RTRÁO,	RTBM,	Údaráis	
Áitiúla	agus	comhpháirtithe	Plean	
Bainistíochta	Abhantraí	chun	
cosaint,	breisiú	agus	faireachán	a	
dhéanamh	ar	stádas	éiceolaíoch	
uisce	ar	bhealach	níos	fearr	le	linn	
an	tríú	timthriall	den	Chreat-treoir	
Uisce	(2022-2027)

Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	
(NBI)-B.7.ii	An	líon	
gnáthóg	fionnuisce	
a bheith tuairiscithe 
go	bhfuil	‘Dea-Stádas	
Éiceolaíoch’	acu	faoi	
fhaireachán	na	Creat-
treorach	Uisce;	Stádas	
cháilíocht	an	uisce	in	
Éirinn;	An	líon	beart	
de	chuid	an	Phlean	
Bainistíochta	Abhantraí	
(Clár	Beart)	a	bheith	
curtha chun feidhme
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Is curtha chun feidhme 
faoi	mhí	na	Nollag	
2025	a	bheidh	na	
gníomhartha	uile	den	
Phlean	Gníomhaíochta	
maidir	le	Níotráití

2C2 Cinnteoidh	RTBM	go	soláthrófar	
bainistíocht	chiorclach	agus	
áitiúil	cothaitheach	le	Plean	
Straitéiseach an Chomhbheartais 
Talmhaíochta	ó	Éirinn	agus	go	
laghdófar	leis	cailliúint	Nítrigine,	
Fosfair	agus	ithreach	isteach	sa	
timpeallacht	uisceach,	agus	réitigh	
dhúlrabhunaithe	á	gcur	san	áireamh

Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	
(NBI)-B.7.ii	An	líon	
gnáthóg	fionnuisce	
a bheith tuairiscithe 
go	bhfuil	‘Dea-Stádas	
Éiceolaíoch’	acu	
faoi	fhaireachán	na	
Creat-treorach	Uisce;	
Plean	Straitéiseach	
an Chomhbheartais 
Talmhaíochta	–	R.21:	
Cáilíocht	an	uisce	a	
chosaint:	An	sciar	den	
limistéar	talmhaíochta	
a úsáidtear a bheith 
faoi	na	gealltanais	
a	dtacaítear	leo	le	
haghaidh	cáilíocht	
dobharlach;	Plean	
Straitéiseach an 
Chomhbheartais 
Talmhaíochta	–	
R.22:	Bainistíocht
inbhuanaithe
cothaitheach:	An
sciar den limistéar
talmhaíochta	a
úsáidtear a bheith
faoi	na	gealltanais
a	dtacaítear	leo
maidir	le	bainistíocht
fheabhsaithe
cothaitheach
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2027,	
beidh na bearta 
cosanta	agus	
athchóirithe atá 
mionsonraithe sa 
Phlean	Bainistíochta	
Abhantraí	2022-2027	
curtha chun feidhme 
chun	a	chinntiú	go	
mbainisteofar	ár	n-uiscí	
nádúrtha ar bhealach 
inbhuanaithe, chun a 
chinntiú	go	gcosnófar	
acmhainní	fionnuisce	
chun nach mbeidh aon 
mheath bhreise ann 
agus,	nuair	is	gá,	chun	a	
chinntiú	go	dtabharfar	
aibhneacha, lochanna 
agus	dobharlaigh	
chósta	na	hÉireann	ar	
ais	chuig	dea-stádas	
éiceolaíoch

2C3 Déanfaidh	Uisce	Éireann	an	Plean	
Straitéiseach	um	Sheirbhísí	Uisce	
(2015-2040)	uaidh,	go	háirithe	an	
cuspóir	atá	aige	an	timpeallacht	
a	chosaint	agus	a	bhreisiú,	a	chur	
chun	feidhme	i	dteannta	an	Phlean	
Gníomhaíochta	um	Bithéagsúlacht	
uaidh

Dul	chun	cinn	a	bheith	
déanta	ar	Phlean	
Straitéiseach	Uisce	
Éireann	a	chur	chun	
feidhme	(2015-2040)

Beidh na bearta 
cosanta	agus	
athchóirithe atá 
mionsonraithe 
sna	Pleananna	
Bainistíochta	
Abhantraí	2022-2027	
curtha chun feidhme 
chun	a	chinntiú	go	
mbainisteofar	ár	n-uiscí	
nádúrtha ar bhealach 
inbhuanaithe, chun a 
chinntiú	go	gcosnófar	
acmhainní	fionnuisce	
chun nach mbeidh aon 
mheath bhreise ann 
agus,	nuair	is	gá,	chun	a	
chinntiú	go	dtabharfar	
aibhneacha, lochanna 
agus	dobharlaigh	
chósta	na	hÉireann	ar	
ais	chuig	dea-stádas	
éiceolaíoch

2C4 Cinnteoidh	RTRÁO	agus	Oifig	
Uiscí	agus	Pobal	na	nÚdarás	Áitiúil	
go	ndéanfar	dobharcheantair	
ardstádais	a	chosaint	agus	a	
athchóiriú	go	héifeachtach	trí	Chlár	
Dobharcheantar	na	bPonc	Gorm

Dobharcheantair	
ardstádais a bheith 
línithe	agus	tús	áite	
a	bheith	tugtha	do	
bhearta	cosanta;	
Aschur ó chóras 
náisiúnta	faireacháin;	
Bunachar	sonraí	
láraithe córas faisnéise 
geografaí	nó	bunachar	
sonraí	gníomhaíochtaí	
a	bheith	bunaithe	agus	
i mbun feidhme
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Beidh na bearta 
cosanta	agus	
athchóirithe atá 
mionsonraithe 
sna	Pleananna	
Bainistíochta	
Abhantraí	2022-2027	
curtha chun feidhme 
chun	a	chinntiú	go	
mbainisteofar	ár	n-uiscí	
nádúrtha ar bhealach 
inbhuanaithe, chun a 
chinntiú	go	gcosnófar	
acmhainní	fionnuisce	
chun nach mbeidh aon 
mheath bhreise ann 
agus,	nuair	is	gá,	chun	a	
chinntiú	go	dtabharfar	
aibhneacha, lochanna 
agus	dobharlaigh	
chósta	na	hÉireann	ar	
ais	chuig	dea-stádas	
éiceolaíoch

2C5 Forbróidh	RTRÁO	Plean	
Gníomhaíochta	chun	cosaint	
phráinneach a thabhairt do 
Ghnáthóga	Locha	Olagatrófaigh	
3110	ar	measúnaíodh,	mar	chuid	
de	Thuairisciú	Airteagal	17	a	
rinneadh	sa	bhliain	2019,	go	raibh	
Drochstádas	Caomhantais	acu

Plean	Gníomhaíochta	
um	Ghnáthóga	Locha	
Olagatrófaigh	a	bheith	
foilsithe;	Dul	chun	cinn	
a bheith déanta ar an 
bPlean	Gníomhaíochta;	
Treochtaí	sa	stádas	
caomhantais

47



Toradh 2D: Is cosanta a bheidh éagsúlacht ghéiniteach na speiceas fiáin agus 
ceansaithe

Áirítear	leis	an	Toradh	seo	gníomhartha	a	bhfuil	mar	aidhm	leo	éagsúlacht	ghéiniteach	na	hÉire-
ann	a	chosaint,	lena	n-áirítear	trí	thacú	le	tionscnaimh	bhithbhaincéireachta,	trí	thaighde	a 
dhéanamh	sa	réimse	seo,	agus	trí	ghrúpa	oibre	trasrannach	ar	an	topaic	seo	a	bhunú.

 Sprioc  Uimhir 
Ghnímh

 Gníomh  Táscaire

Is bunaithe faoi 
dheireadh na bliana 
2024 a bheidh 
Grúpa Oibre um 
acmhainní	géiniteacha	
a	chaomhnú	agus	
a úsáid ar bhealach 
inbhuanaithe

2D1 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	
heagraíochtaí	iomchuí,	bunóidh	
RTBM	Grúpa	Oibre	Uile-Oileáin	
um	Acmhainní	Géiniteacha	agus	
leanfaidh sé leis an obair atá ar bun 
ag	an	nGrúpa	Oibre	um	Acmhainní	
Géiniteacha Foraoise

Grúpa oibre um 
acmhainní	géiniteacha	
a bheith bunaithe

Beidh	méadú	tagtha	
faoin	mbliain	2030	ar	
an	gcéatadán	de	speicis	
a	bhfuil	90%	ar	a	
laghad	dá	n-éagsúlacht	
ghéiniteach	coinnithe

2D2 Seolfaidh	RTBM	agus	
comhpháirtithe	clár	oibre	
comhtháite	um	Acmhainní	
Géiniteacha	a	Chaomhnú	agus	a	
Úsáid ar Bhealach Inbhuanaithe 

Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	(NBI)-
B.4.i	Stádas	na	bpórtha
neamhchoitianta,
na	saothróg	agus	na
ngaolta	fiáine	bairr;
An	líon	speiceas,
cineálacha nó
lanrásach a bhfuil
bearta caomhantais á
ndéanamh ina leith

Beidh	Prótacal	Nagoya	
daingnithe	faoin	
mbliain	2023

2D3 Déanfaidh	RTRÁO	dul	chun	cinn	
ar	dhaingniú	Phrótacal	Nagoya	
maidir	le	Rochtain	ar	Acmhainní	
Géiniteacha	agus	Comhroinnt	
Chothrom	agus	Chothromasach	na	
dTairbhí	a	Eascraíonn	as	a	nÚsáid	
a	ghabhann	leis	an	gCoinbhinsiún	
maidir	leis	an	Éagsúlacht	
Bhitheolaíoch	agus	déanfaidh	sé	na	
rialacháin riachtanacha a achtú

Prótacal	Nagoya	a	
bheith	daingnithe	

Faoin	mbliain	2027,	
beifear	ag	tacú	
le	tionscnaimh	
náisiúnta maidir le 
bithbhaincéireacht do 
phríomhspeicis	chun	
tacú	leis	an	éagsúlacht	
bhitheolaíoch	

2D4 Cinnteoidh	RTRÁO,	RTBM	agus	
ranna	agus	gníomhaireachtaí	
iomchuí	go	méadófar	na	
hacmhainní	agus	an	cumas	le	
haghaidh	tionscnaimh	náisiúnta	
bhithbhaincéireachta a dhéanamh, 
ag	obair	dóibh	i	gcomhar	le	
comhpháirtithe	atá	ann	cheana	
amhail	Zú	Bhaile	Átha	Cliath	
chun	todhchaí	ghéiniteach	
príomhspeiceas	a	chosaint

An	líon	tionscnamh	
bithbhaincéireachta a 
bhfuiltear	ag	tacú	leo
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 Sprioc  Uimhir 
Ghnímh

 Gníomh  Táscaire

Beidh méadú ann 
faoin	mbliain	2027	
sna	hacmhainní	agus	
an	cumas	le	haghaidh	
tionscnaimh	náisiúnta	
bhithbhaincéireachta 
fiadhúlra	a	dhéanamh	
chun	todhchaí	
ghéiniteach	fhiadhúlra	
na	hÉireann	a	chosaint

2D5 Bunóidh	Zú	Bhaile	Átha	Cliath	
mol náisiúnta bithbhaincéireachta 
fiadhúlra

An	líon	speiceas	
a bheith ann sa 
bhithbhanc	ag	
an Mol Náisiúnta 
Bithbhaincéireachta 
Fiadhúlra i Zú Bhaile 
Átha	Cliath

Beidh méadú 
suntasach ann faoin 
mbliain	2030	sa	líon	
speiceas, cineálacha 
agus	lanrásach	a	bhfuil	
bearta caomhantais á 
ndéanamh ina leith

2D6 Leanfaidh	RTBM,	Garraithe	
Náisiúnta	na	Lus	agus	Cumann	
Lucht	Sábhála	Shíolta	na	hÉireann	
le cur chun feidhme a dhéanamh 
ar	na	Straitéisí	Náisiúnta	um	
Chaomhnú	Géiniteach	le	haghaidh	
ainmhithe	agus	plandaí

An	líon	speiceas,	
cineálacha nó 
lanrásach a bhfuil 
bearta caomhantais á 
ndéanamh ina leith

Beidh dul chun cinn á 
dhéanamh	ag	Éirinn	
faoin	mbliain	2027	ar	
an Straitéis Náisiúnta 
um	Chaomhnú	Plandaí

2D7 Déanfaidh	Garraithe	Náisiúnta	
na	Lus	nuashonrú	agus	measúnú	
ar an dul chun cinn faoi Straitéis 
Náisiúnta	na	hÉireann	um	
Chaomhnú	Plandaí,	ar	aon	dul	
leis	an	Straitéis	Dhomhanda	um	
Chaomhnú	Plandaí

An	líon	beart	sa	
Straitéis Náisiúnta um 
Chaomhnú	Plandaí	a	
bheith	curtha	i	gcrích

Faoin	mbliain	2027,	
beidh	bainc	síolta	
na	hÉireann	ag	
comhoibriú chun 
bailiúchán	síolta	ó	
na	plandaí	uile	atá	
dúchasach	d’Éirinn	a	
chothabháil

2D8 Comhoibreoidh an Banc Náisiúnta 
Síolta	i	nGarraithe	Náisiúnta	na	Lus	
le	bainc	síolta	eile	amhail	an	Banc	
Síolta	faoi	Bhagairt	i	gColáiste	na	
Tríonóide,	Baile	Átha	Cliath,	an	
Banc	Síolta	is	Gaolta	Fiáine	Bairr	
in	RTBM,	Bacastún,	agus	Cumann	
Lucht	Sábhála	Shíolta	na	hÉireann	
chun	bailiúchán	síolta	ó	na	plandaí	
uile	atá	dúchasach	d’Éirinn	a	
chothabháil

An	líon	síolta	a	bheith	
bailithe, próiseáilte 
agus	sealbhaithe	sa	
bhanc	síolta

Beidh	feabhas	tagtha	
faoin	mbliain	2027	
ar an tuiscint ar 
éagsúlacht	ghéiniteach	
maidir le speicis 
dhúchasacha	agus	
cheansaithe

2D9 Seolfaidh	eagraíochtaí	iomchuí	
staidéir	agus	foilseacháin	ar	
acmhainní	géiniteacha	speiceas	
fiáin,	barr	oidhreachta	agus	banc	
géinte	chun	forbairt	a	dhéanamh	
ar	an	tuiscint	ar	éagsúlacht	
ghéiniteach	maidir	le	speicis	
dhúchasacha	agus	cheansaithe

An	líon	staidéar	ar	
speicis a bheith curtha 
i	gcrích	agus	foilsithe.	
An	líon	banc	géinte	
a	bhfuil	sainghnéithe	
curtha leo
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Toradh 2E: Beidh Plean Náisiúnta Athchóirithe i bhfeidhm chun spriocanna  
athchóirithe dúlra Straitéis Bhithéagsúlachta an Aontais Eorpaigh 
go 2030 a chomhlíonadh

Beartaítear	leis	an	Rialachán	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	hAthchóiriú	Dúlra	go	mbeidh	creat 
reachtach	um	athchóiriú	éiceachóras	i	bhfeidhm	ar	20%	ar	a	laghad	de	chríoch	an	Aontais	Eor-paigh	
faoin	mbliain	2030.	Fógraíodh	mionsonraí	faoin	gcreat	rialála	i	mí	an	Mheithimh	2022.	For-brófar	an	
Toradh	seo	tuilleadh	de	réir	mar	a	chuirtear	tuilleadh	mionsonraí	ar	fáil	agus	de	réir	mar a	ullmhaíonn	
Éire	an	fhreagairt	uaithi	don	Rialachán	sin.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire 

Beifear	ag	cloí	le	
spriocanna reachtúla 
de chuid Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh

2E1 Déanfar	dul	chun	cinn	ar	
phríomhthionscnaimh	a	bhfuil	mar	
aidhm leo tacú le spriocanna de 
chuid	Straitéis	Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh

Príomhthionscnaimh	
a	bheith	ag	fáil	
tacaíochta

Ar aon dul le Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	
Aontais	Eorpaigh,	
beidh	300	km	
d’aibhneacha	tugtha	
ar	ais	chuig	staid	
saorshreafa faoin 
mbliain	2030

2E2 Déanfaidh	RTRÁO,	Iascach	Intíre	
Éireann,	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	
agus	comhlachtaí	iomchuí	eile	
iniúchadh	ar	300	km	d’aibhneacha	
a	thabhairt	ar	ais	chuig	staid	
saorshreafa ar aon dul le Straitéis 
Bhithéagsúlachta	an	Aontais	
Eorpaigh	go	2030

An	líon	ciliméadar	
d’aibhneacha	a	bheith	
tugtha	ar	ais	chuig	
staid saorshreafa
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Toradh 2F: Is caomhnaithe agus athchóirithe a bheidh seirbhísí  
bithéagsúlachta agus éiceachórais sa timpeallacht mhuirí

Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	Toradh	seo	a	chinntiú	go	ndéanfar	dul	chun	cinn	suntasach	ar	‘dhea-stá-
das	comhshaoil’	uiscí	muirí	a	bhaint	amach,	de	réir	an	tsainmhínithe	faoin	Treoir	Réime	um Straitéis	
Mhuirí	ón	Aontas	Eorpach.	Tá	gníomhartha	á	mbeartú	freisin	chun	leibhéil	shláintiúla stoc	éisc	a	
chinntiú	agus	chun	éiceachórais	mhuirí	a	athchóiriú.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin	mbliain	2026,	
beidh	na	ceanglais	
uile atá uirthi i leith 
a	timpeallachta	
trasdultaí,	cósta	agus	
muirí	faoin	gCreat-
treoir	Uisce	agus	
faoin	Treoir	Réime	
um	Straitéis	Mhuirí	á	
gcomhlíonadh	ag	Éirinn	
agus,	ar	an	mbealach	
sin, beidh Ardstádas 
Éiceolaíoch	nó	Dea-
Stádas	Éiceolaíoch	
agus	Dea-Stádas	
Comhshaoil faoi seach 
á	mbaint	amach	agus	á	
gcothabháil	aici

2F1 Déanfaidh	RTRÁO	cur	chun	
feidhme	agus	athrú	chun	dáta	
ar chláir náisiúnta beart chun 
Ardstádas	Éiceolaíoch	nó	Dea-
Stádas	Éiceolaíoch	agus	Dea-
Stádas Comhshaoil a bhaint 
amach	laistigh	d’uiscí	trasdultacha,	
cósta	agus	muirí,	ag	gníomhú	
dó	tuilleadh	chun	tacú	le	Cinntí,	
Moltaí	agus	Comhaontuithe	Eile	
de	chuid	OSPAR,	agus	chun	an	
bhithéagsúlacht	mhuirí	a	neartú	
ar	fud	réigiún	an	Atlantaigh	Thoir	
Thuaidh

An céatadán de 
thimpeallacht 
thrasdultach, cósta 
agus	mhuirí	na	
hÉireann	a	bheith	
tuairiscithe	go	
bhfuil Ardstádas 
Éiceolaíoch	nó	Dea-
Stádas	Éiceolaíoch	
aici	faoin	gCreat-
treoir	Uisce	agus	a	
bheith tuairiscithe 
go	bhfuil	Dea-Stádas	
Comhshaoil aici faoin 
Treoir	Réime	um	
Straitéis	Mhuirí;	An	
céatadán de speicis 
agus	gnáthóga	a	
bhfuil	Dea-Stádas	
Comhshaoil bainte 
amach	acu	le	déanaí,	
agus	na	torthaí	
dea-stádais atá ann 
cheana	le	haghaidh	
flora	agus	fauna	muirí	
agus	gnáthóga	muirí	a	
bheith	á	gcothabháil
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin	mbliain	2026,	
beidh	na	ceanglais	
uile atá uirthi i leith 
a	timpeallachta	
trasdultaí,	cósta	agus	
muirí	faoin	gCreat-
treoir	Uisce	agus	
faoin	Treoir	Réime	
um	Straitéis	Mhuirí	á	
gcomhlíonadh	ag	Éirinn	
agus,	ar	an	mbealach	
sin, beidh Ardstádas 
Éiceolaíoch	nó	Dea-
Stádas	Éiceolaíoch	
agus	Dea-Stádas	
Comhshaoil faoi seach 
á	mbaint	amach	agus	á	
gcothabháil	aici

2F2 Déanfaidh	RTRÁO	glacadh	agus	
cur	i	gcrích	ar	na	spriocanna	
timpeallachta	muirí	de	chuid	na	
hÉireann	arna	mbunú	faoin	Treoir	
Réime	um	Straitéis	Mhuirí	agus	
ar	Chuspóirí	Stádais	na	Creat-
treorach	Uisce	a	chomhtháthú	
isteach sna córais phleanála, 
toilithe	agus	oibriúcháin	le	
haghaidh	ghníomhaíochtaí	an	
duine	i	limistéar	muirí	na	hÉireann,	
á	chinntiú	ar	an	mbealach	sin	go	
mbainfear úsáid inbhuanaithe as 
acmhainní	agus	go	gcaomhnófar	
seirbhísí	bithéagsúlachta	muirí	agus	
éiceachórais	mhuirí

Gach ceann de 
spriocanna comhshaoil 
na	hÉireann	faoin	
Treoir	Réime	um	
Straitéis	Mhuirí	a	
bheith bainte amach, 
lena	n-áirítear	tríd	
an	gCreat	Náisiúnta	
um	Pleanáil	Mhuirí	a	
chur	chun	feidhme;	
Tuilleadh bunaithe 
a bheith déanta 
ar spriocanna nua 
comhshaoil faoi 
Thuairisceoirí	1	go	
11	den	Treoir	Réime	
um	Straitéis	Mhuirí,	
mar	a	cheanglaítear	
chun	Dea-Stádas	
Comhshaoil a 
bhaint	amach	agus	
a	chothabháil;	Gan	
aon	díghrádú	a	bheith	
ann	ar	stádas	uiscí	
trasdultacha	agus	cósta	
faoin	gCreat-treoir	
Uisce	mar	thoradh	ar	
ghníomhaíochtaí	an	
duine
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin	mbliain	2026,	
beidh	na	ceanglais	
uile atá uirthi i leith 
a	timpeallachta	
trasdultaí,	cósta	agus	
muirí	faoin	gCreat-
treoir	Uisce	agus	
faoin	Treoir	Réime	
um	Straitéis	Mhuirí	á	
gcomhlíonadh	ag	Éirinn	
agus,	ar	an	mbealach	
sin, beidh Ardstádas 
Éiceolaíoch	nó	Dea-
Stádas	Éiceolaíoch	
agus	Dea-Stádas	
Comhshaoil faoi seach 
á	mbaint	amach	agus	á	
gcothabháil	aici

2F3 Déanfaidh	RTRÁO	achtú	agus	
cur	chun	feidhme	ar	reachtaíocht	
chuimsitheach	lena	gcumasófar	
Limistéir	Chosanta	Mhuirí	
a	ainmniú	agus	a	bhainistiú	
agus	líonra	beart	caomhantais	
limistéarbhunaithe	na	hÉireann	
sa	timpeallacht	cósta	agus	mhuirí	
a	leathnú.		Leis	an	reachtaíocht	
sin,	cumhdófar	speicis	agus	
gnáthóga	atá	de	bhreis	orthu	
sin atá liostaithe i dTreoracha 
ón	Aontas	Eorpach	agus	áirítear	
léi	seirbhísí	éiceachórais	a	
sholáthar,	lena	n-áirítear	oiriúnú	
don	athrú	aeráide	agus	é	a	
mhaolú,	agus	tosca	trasteorann	
a	ghabháil	nuair	is	féidir	agus,	
ar	an	mbealach	sin,	gníomhófar	
tuilleadh	chun	tacú	le	ceanglais	
na	Treorach	Réime	um	Straitéis	
Mhuirí,	leis	an	gCoinbhinsiún	um	
Chosaint Mhuirthimpeallacht 
an	Atlantaigh	Thoir	Thuaidh	
(Coinbhinsiún	OSPAR)	agus	leis	an	
mbithéagsúlacht	mhuirí	ar	fud	an	
réigiúin

An	líon	Limistéar	
Cosanta	Muirí	a	
bheith	ainmnithe,	agus	
clúdach spásúil na 
limistéar	sin,	laistigh	
de	limistéar	muirí	na	
hÉireann,	agus	clúdach	
na Limistéar Cosanta 
Muirí	ag	sroicheadh	
≥10%	a	luaithe	is	féidir	
agus	ag	sroicheadh	
30%	faoin	mbliain	
2030;
An	líon	speiceas,	
gnáthóg	agus	gnéithe	
eile atá de bhreis 
orthu sin atá liostaithe 
faoi na hAchtanna 
um	Fhiadhúlra	agus	
faoin Treoir maidir le 
hÉin	agus	faoin	Treoir	
maidir	le	Gnáthóga,	ar	
ina	leith	a	ainmníodh	
Limistéir Chosanta 
Mhuirí;	Rannchuidiú	
substainteach 
gaolmhar	láithreáin	
na Limistéar Cosanta 
Muirí	in	Éirinn	leis	
an	líonra	Limistéar	
Cosanta	Muirí	de	chuid	
OSPAR
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Faoin mbliain 
2026,	beidh	baint	
amach leanúnach 
Straitéis	OSPAR	
um Thimpeallacht 
an	Atlantaigh	
Thoir Thuaidh 
2030	cumasaithe	
agus	éascaithe	go	
gníomhach	ag	Éirinn

2F4 Leanfaidh	RTRÁO	le	hobair	ar	
bhonn	náisiúnta	agus	idirnáisiúnta	
le	páirtithe	conarthacha	OSPAR	
agus	le	heagraíochtaí	agus	
comhlachtaí	seachtracha	chun	
tacú	le	comhlíonadh	éifeachtach	
an	12	chuspóir	straitéiseacha	agus	
na	54	chuspóir	oibríochtúla	atá	
leagtha	amach	i	Straitéis	OSPAR	
um	Thimpeallacht	an	Atlantaigh	
Thoir	Thuaidh	2030	agus	chun	an	
comhlíonadh	sin	a	chinntiú

An	líon	cuspóirí	
oibríochtúla	agus	
cúraimí	bunúsacha	
de chuid na Straitéise 
um Thimpeallacht 
an	Atlantaigh	Thoir	
Thuaidh	(an	Straitéis)	a	
bhfuil	Éire	ag	tacú	leo	
go	gníomhach	agus	ag	
cur	acmhainní	ar	fáil	
dóibh	go	gníomhach;	
An	líon	cúraimí	de	
chuid na Straitéise dá 
bhfuil	Éire	sannta	mar	
threoraí	cúraim;	An	
líon	cúraimí	de	chuid	
na Straitéise a bheith 
curtha	i	gcrích	de	bharr	
an	ionchuir	agus	na	
hacmhainní	a	chuir	Éire	
ar	fáil	go	gníomhach

Beidh leibhéil stoc éisc 
agus	sliogéisc	tráchtála	
cothabháilte	nó	tugtha	
ar	ais	chuig	leibhéil	ar	
féidir leo uastoradh 
inbhuanaithe a 
tháirgeadh	a	luaithe	is	
féidir,	agus	tráth	nach	
déanaí	ná	an	bhliain	
2026

2F5 Leanfaidh	RTBM	agus	
geallsealbhóirí	iomchuí	eile	le	
Comhbheartas	Iascaigh	an	Aontais	
Eorpaigh	a	chur	chun	feidhme	
chun soláthar a dhéanamh do 
chaomhantas	agus	inmharthanacht	
stoc	éisc	agus	sliogéisc	agus	
bithéagsúlachta	muirí	san	
fhadtéarma.	Cinnteofar	go	leanfar	
le cur chun feidhme a dhéanamh 
ar	Phleananna	Ilbhliantúla	agus	
ar bhearta leasúcháin araon le 
haghaidh	stoic	leochaileacha,	ar	
pleananna	agus	bearta	iad	a	bhfuil	
mar	aidhm	leo	a	chinntiú	gurb	
amhlaidh,	mar	thoradh	ar	acmhainní	
bitheolaíocha	muirí	beo	a	shaothrú,	
a	thabharfar	pobail	speiceas	gafa	
ar ais os cionn leibhéil ar féidir 
leo uastoradh inbhuanaithe a 
tháirgeadh	agus	a	dhéanfar	iad	a	
chothabháil	ag	na	leibhéil	sin			

An	líon	stoc	éisc	
agus	sliogéisc	a	
bhfuil iascaireacht 
inbhuanaithe á 
déanamh	orthu.	An	líon	
stoc	éisc	agus	sliogéisc	
a	bhfuil	Dea-Stádas	
Comhshaoil bainte 
amach nó cothabháilte 
acu	le	déanaí	faoin	
Treoir	Réime	um	
Straitéis	Mhuirí
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Beidh leibhéil stoc éisc 
agus	sliogéisc	tráchtála	
cothabháilte	nó	tugtha	
ar	ais	chuig	leibhéil	ar	
féidir leo uastoradh 
inbhuanaithe a 
tháirgeadh	a	luaithe	is	
féidir,	agus	tráth	nach	
déanaí	ná	an	bhliain	
2026

2F6 Leanfaidh	RTBM,	Foras	na	Mara	
agus	geallsealbhóirí	iomchuí	eile	
le	bearta	bainistíochta	iascaigh	a	
fhorbairt	agus	a	chur	chun	feidhme	
ar	an	leibhéal	náisiúnta	laistigh	
den	teorainn	sé	mhuirmhíle	agus	
ar	an	leibhéal	réigiúnach	Aontais	
Eorpaigh	lasmuigh	den	teorainn	
sé	mhuirmhíle	chun	leibhéil	
bhithéagsúlachta	agus	leibhéil	stoc	
éisc	agus	sliogéisc	a	chaomhnú

An	líon	stoc	éisc	
agus	sliogéisc	a	
bhfuil iascaireacht 
inbhuanaithe á 
déanamh	orthu;	An	líon	
stoc	éisc	agus	sliogéisc	
a	bhfuil	Dea-Stádas	
Comhshaoil bainte 
amach nó cothabháilte 
acu	le	déanaí	faoin	
Treoir	Réime	um	
Straitéis	Mhuirí

A	luaithe	is	féidir	agus	
tráth	nach	déanaí	ná	an	
bhliain	2026,	beifear	
ag	seoladh	iascaigh	
thráchtála	agus	
dobharshaothraithe 
in	Éirinn	gan	aon	
éifeachtaí	díobhálacha	
suntasacha a bheith 
ann ar láithreáin 
Natura 2000 de chuid 
an	Aontais	Eorpaigh	
ná	ar	a	gcuid	gnáthóg	
agus	speiceas	muirí	
cáilitheach

2F7 Cuirfidh	RTBM,	RTRÁO	agus	
geallsealbhóirí	iomchuí	eile	bearta	
chun	feidhme	chun	a	chinntiú	nach	
mbeidh	aon	éifeachtaí	díobhálacha	
suntasacha	ag	iascaigh	mhuirí	ná	an	
dobharshaothrú ar láithreáin Natura 
2000	de	chuid	an	Aontais	Eorpaigh	
nó in aice leo sin

An céatadán de 
láithreáin	mhuirí	
Natura 2000 in 
Éirinn	a	bhfuiltear	ag	
leanúint	leis	na	cuspóirí	
caomhantais uile atá 
sonrach don láithreán 
a	chomhlíonadh	ina	
leith;	An	líon	gnáthóg	
agus	speiceas	muirí	
cáilitheach de chuid 
Natura 2000 a bheith 
measta,	trí	fhaireachán	
agus	measúnú	
timthriallach,	go	
bhfuil stádas fabhrach 
caomhantais acu
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

A	luaithe	is	féidir,	agus	
tráth	nach	déanaí	ná	an	
bhliain	2026,	beifear	ag	
cinntiú	gur	i	gcomhréir	
go	hiomlán	le	
Comhbheartas	Iascaigh	
an	Aontais	Eorpaigh,	le	
reachtaíocht	náisiúnta	
agus	reachtaíocht	an	
Aontais	Eorpaigh	um	
chaomhantas	agus	
le	gach	rialachán	
gaolmhar	a	bhítear	ag	
seoladh	an	iascaigh	
tráchtála	ar	fad	in	uiscí	
Éireannacha

2F8 Leanfaidh	RTBM,	an	tÚdarás	um	
Chosaint	Iascaigh	Mhara	agus	
geallsealbhóirí	iomchuí	eile	le	
gníomhaíocht	chomhbheartaithe	
a dhéanamh chun iascaireacht 
neamhdhleathach, 
neamhthuairiscithe	agus	
neamhrialáilte a chomhrac

Líon	laghdaitheach	
cigireachtaí	ar	an	
talamh lena mbraitear 
neamhchomhlíonadh	
Chomhbheartas 
Iascaigh	an	Aontais	
Eorpaigh,	agus	
leibhéil	chigireachta	
á	gcothabháil	agus	
á mbreisiú ar an 
leibhéal	náisiúnta;	
Líon	laghdaitheach	
cigireachtaí	ar	muir	
lena mbraitear 
neamhchomhlíonadh	
Chomhbheartas 
Iascaigh	an	Aontais	
Eorpaigh,	agus	
leibhéil	chigireachta	
á	gcothabháil	agus	
á mbreisiú ar an 
leibhéal	náisiúnta;	Líon	
laghdaitheach	sáruithe	
ar	an	gComhbheartas	
Iascaigh	arna	meas	a	
bheith tromchúiseach 
ag	an	bPainéal	Cinnidh

Faoin	mbliain	2026,	
beidh	sé	cinntithe	
go	ndéanfar	staidéar	
agus	léarscáiliú	
cuimsitheach ar 
ghnáthóga	cósta	agus	
muirí	na	hÉireann	
chun	eolas	agus	sonraí	
ar	ardchaighdeán	
a sholáthar maidir 
le	héagsúlacht	
bhitheolaíoch	
mhuirí	agus	gnéithe	
éiceolaíocha	muirí	na	
hÉireann

2F9 Leanfaidh	RTRÁO	agus	RTBM	
le	taighde	ar	ardchaighdeán	
agus	léarscáiliú	a	dhéanamh	
ar	thimpeallachtaí	cósta	agus	
mórthimpeallachtaí	muirí	na	
hÉireann,	lena	n-áirítear	an	t-aigéan	
domhain,	agus,	ar	an	mbealach	
sin, tacóidh siad le sainaithint a 
dhéanamh	ar	limistéir	atá	éagsúil	
ón	taobh	bitheolaíoch	de,	atá	
táirgiúil	ón	taobh	nádúrtha	de	
agus	atá	tábhachtach	ó	thaobh	
éiceachóras	de	laistigh	de	limistéar	
muirí	na	hÉireann,	lena	n-áirítear	
iad sin atá tábhachtach ó thaobh 
athléimneacht	aeráide,	gabháil	
carbóin	agus	stórála	de

An	líon	staidéar	
taighde	ardleibhéil	
a bheith déanta ar 
ghnáthóga	cósta,	
scairbhe	ilchríochaí	
agus	domhainmhara	in	
uiscí	Éireannacha;	An	
céatadán de limistéar 
muirí	na	hÉireann	a	
bheith	cumhdaithe	ag	
clár	INFOMAR	agus	ag	
staidéir	ghaolmhara	ar	
ghnáthóga
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A	luaithe	is	féidir,	agus	
tráth	nach	déanaí	
ná	an	bhliain	2026,	
beidh	sé	cinntithe	go	
mbeidh	príomhshruthú	
déanta	ag	Éirinn	
ar	rannpháirtíocht	
an	phobail	agus	na	
ngeallsealbhóirí	sa	
bheartas	timpeallachta	
muirí	a	chur	chun	
feidhme	agus	sa	
bhithéagsúlacht	mhuirí	
a chaomhnú 

2F10 Déanfaidh	RTBM,	RTRÁO	agus	
geallsealbhóirí	iomchuí	eile	an	
teagmháil	le	geallsealbhóirí	cósta	
agus	muirí,	le	hearnálacha	muirí	
agus	leis	an	mórphobal	a	thógáil	
agus	a	bhreisiú	chun	cur	chun	
cinn	a	dhéanamh	ar	na	tairbhí	a	
bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht	
mhuirí	agus	le	seirbhísí	éiceachórais	
mhuirí	agus	ar	úsáid	fhreagrach	
inbhuanaithe	acmhainní	muirí

An	líon	imeachtaí	
for-rochtana a bheith 
curtha	i	gcrích	chun	
bithéagsúlacht	mhuirí	
agus	éiceachórais	
mhuirí	na	hÉireann	
a	chur	chun	cinn;	An	
líon	comhairliúchán	
poiblí	agus	fóram	
poiblí	a	bheith	curtha	
ar siúl chun tacú le 
rannpháirtíocht	na	
ngeallsealbhóirí	agus	
an mhórphobail sa 
bheartas	timpeallachta	
muirí	a	chur	chun	
feidhme

A	luaithe	is	féidir,	agus	
tráth	nach	déanaí	
ná	an	bhliain	2026,	
beidh	sé	cinntithe	
go	mbeidh	clár	
náisiúnta éifeachtach 
comhordaithe 
um oideachas 
timpeallachta	muirí	
agus	feasacht	ar	an	
timpeallacht	mhuirí	i	
bhfeidhm	ag	Éirinn

2F11 Leanfaidh	RTBM,	RTRÁO	agus	
geallsealbhóirí	iomchuí	eile	le	
tacú	leis	an	gcumas	agus	an	
soláthar náisiúnta in oideachas 
timpeallachta	muirí	agus	for-
rochtain	agus	iad	a	thógáil	agus,	
ar an mbealach sin, méadóidh 
siad	feasacht	ar	fharraigí	na	
hÉireann	agus	a	cuid	éagsúlachta	
bitheolaíche	muirí	agus	éiceachóras	
muirí	i	measc	gach	duine,	beag	
beann	ar	aois.		Bunófar	grúpa	
náisiúnta comhordúcháin 
a bheidh comhdhéanta de 
phríomh-Ranna	agus	de	phríomh-
Ghníomhaireachtaí	chun	díriú	
ar	ghníomhartha	aonair	agus	
aschuir	aonair	oideachais	agus	ar	
ghníomhartha	comhchoiteanna	
agus	aschuir	chomhchoiteanna	
oideachais	agus	chun	obair	for-
rochtana	a	chomhordú	ionas	go	
gcuirfear	an	beartas	náisiúnta	
timpeallachta	muirí	in	iúl	do	chách	
ar bhealach comhleanúnach 
comhsheasmhach

An	líon	tionscnamh	
nua	oideachais	agus	
múscailte feasachta 
a bheith déanta chun 
bithéagsúlacht	mhuirí	
agus	éiceachórais	
mhuirí	na	hÉireann	
a	chur	chun	cinn;	An	
líon	acmhainní	agus	
saoráidí	nua	fisiceacha	
agus	ar	líne	a	bheith	
forbartha chun tacú 
le feasacht an phobail 
ar	bhithéagsúlacht	
mhuirí	na	hÉireann,	
ar	ár	bhfarraigí	
agus	ar	ár	n-aigéan;	
Fianaise	staitistiúil	
á	léiriú	go	bhfuil	
feasacht mhéadaithe 
ag	an	bpobal	ar	an	
timpeallacht	mhuirí	
agus	ar	ábhair	
bhithéagsúlachta	agus	
go	mbeidh	teagmháil	
mhéadaithe	aige	leo
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Beidh	sé	cinntithe	
faoin	mbliain	2026	go	
mbeidh	príomhshruthú	
déanta	ag	Éirinn	ar	
Eolaíocht	Saoránach	
a chur ar áireamh i 
gcur	chun	feidhme	an	
bheartais	timpeallachta	
muirí	agus	i	
ngníomhartha	lena	
rannchuidítear	leis	an	
mbithéagsúlacht	mhuirí	
a chaomhnú 

2F12 Déanfaidh	RTRÁO	tógáil,	breisiú	
agus	cur	ar	aghaidh	ar	bhailiú	
agus	cartlannú	na	faisnéise	
agus	na	sonraí	maidir	leis	an	
mbithéagsúlacht	ag	tionscnaimh	
Eolaíochta	Saoránach	arna	seoladh	
timpeall	imeallbhord	na	hÉireann	
agus	in	uiscí	intíre	agus	in	uiscí	
amach	ón	gcósta

An	líon	tionscnamh	
agus	tionscadal	muirí	
Eolaíochta	Saoránach	
a	bhfuiltear	ag	tacú	
go	gníomhach	leo	
agus	atá	ag	soláthar	
faisnéis luachmhar do 
mheasúnuithe	agus	
faireachán náisiúnta ar 
stádas	bithéagsúlachta	
muirí;	An	líon	speiceas	
cósta	agus	muirí	agus	
an	líon	cineálacha	
gnáthóige	ar	ina	
leith	atá	sonraí	poiblí	
curtha	le	cartlann	agus	
acmhainní	an	Ionaid	
Náisiúnta	le	Sonraí	
Bithéagsúlachta
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Toradh 2G: Beifear ag déanamh speicis choimhthíocha ionracha a rialú agus 
a shrianadh ar bhonn uile-oileáin chun an tionchar dochrach a  
bhíonn acu ar an mbithéagsúlacht a laghdú agus déanfar bearta  
chun dul i ngleic le teacht speiceas coimhthíoch ionrach nua  
isteach sa timpeallacht agus lena leathnú inti. 

Tá	sé	mar	aidhm	leis	na	gníomhartha	atá	curtha	i	láthair	faoi	Thoradh	2G	a	chinntiú	nach	dtioc-faidh	
speicis	ionracha	isteach	in	Éirinn	agus	a	chinntiú	go	bhfreagrófar	go	tapa	d’ionraí	nua	i	gcás go	
dtiocfaidh	siad	chun	cinn.	Tá	gníomhartha	beartaithe	freisin	chun	na	speicis	ionracha	sin	atá	i láthair	
in	Éirinn	cheana	féin	a	rialú	go	héifeachtach.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2030,	
is rialaithe, srianta 
agus,	nuair	is	féidir,	
díothaithe	a	bheidh	
speicis ionracha

2G1 Bunóidh	RTRÁO	aonad	speiceas	
coimhthíoch	ionrach	chun	cur	chun	
feidhme	an	chreata	reachtaigh	agus	
beartais	a	bhrostú,	lena	n-áirítear	
acmhainní	sonracha	a	sholáthar	le	
haghaidh	forfheidhmiú	

An t-aonad speiceas 
coimhthíoch	ionrach	
agus	an	t-aonad	
forfheidhmiúcháin	a	
bheith	bunaithe	agus	i	
mbun	feidhme	laistigh	
de	RTRÁO

Faoin	mbliain	2030,	
is rialaithe, srianta 
agus,	nuair	is	féidir,	
díothaithe	a	bheidh	
speicis ionracha

2G2 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	Ranna	
agus	comhlachtaí	poiblí	iomchuí	
eile,	forbróidh	RTRÁO	pleananna	
náisiúnta	chun	an	Rialachán	ón	
Aontas Eorpach maidir le Speicis 
Choimhthíocha	Ionracha	agus	
reachtaíocht	náisiúnta	iomchuí	a	
chur	chun	feidhme	agus	oibreoidh	
sé	ar	phleananna	comhoibríocha	
i	gcás	go	mbeidh	gné	uile-oileáin	
nó	Thuaidh-Theas	ann	le	haghaidh	
tionchair	speiceas	coimhthíoch	
ionrach 

Pleananna	náisiúnta	
a bheith i bhfeidhm 
chun cur chun feidhme 
a dhéanamh ar na 
hairteagail	iomchuí	
de	Rialachán	(AE)	
1143/2014	maidir	le	
Speicis	Choimhthíocha	
Ionracha,	agus	
oibleagáidí	na	
mBallstát á 
gcomhlíonadh;	Forbairt	
agus	cur	chun	feidhme	
a bheith déanta ar 
Phlean	Náisiúnta	um	
Speicis	Choimhthíocha	
Ionracha a Shrianadh, 
mar	atá	leagtha	amach	
i	gClár	an	Rialtais;	
Comhaontú a bheith 
déanta idir na húdaráis 
iomchuí	ar	chomhar	
uile-oileáin maidir le 
speicis	choimhthíocha	
ionracha 
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2030,	
is rialaithe, srianta 
agus,	nuair	is	féidir,	
díothaithe	laistigh	de	
Limistéir Chosanta 
agus	rialaithe	go	
héifeachtach i limistéir 
uirbeacha, i limistéir 
pheirea-uirbeacha, sa 
mhórlimistéar tuaithe 
agus	i	limistéir	mhuirí	
agus	chósta	a	bheidh	
speicis ionracha

2G3 Ag	obair	dó	i	gcomhar	leis	na	
geallsealbhóirí	iomchuí	uile,	
déanfaidh	RTRÁO	gníomhartha	
ar an talamh a chur chun feidhme 
agus	a	acmhainniú	chun	clampaí	
speiceas ionrach a bhaint ó 
choillearnach	dhúchasach	agus	ó	
thailte	dúchasacha	portaigh	laistigh	
de	Limistéir	Chosanta	agus	de	
Pháirceanna	Náisiúnta

Táscairí	Náisiúnta	
Bainistíochta	(NBI)-
D.3.i	An	líon	limistéar	a
bheith	ag	cur	srianadh
speiceas ionrach chun
feidhme

Faoin	mbliain	2030,	
is rialaithe, srianta 
agus,	nuair	is	féidir,	
díothaithe	laistigh	de	
Limistéir Chosanta 
agus	rialaithe	go	
héifeachtach i limistéir 
uirbeacha, i limistéir 
pheirea-uirbeacha, sa 
mhórlimistéar tuaithe 
agus	i	limistéir	mhuirí	
agus	chósta	a	bheidh	
speicis ionracha

2G4 Forbróidh	RTRÁO,	an	tIonad	
Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	
agus	comhpháirtithe	iomchuí	
prótacail thiomnaithe 
bhithshlándála, nósanna imeachta 
caighdeánacha	oibriúcháin	agus	
treoirlínte	do	ranna	rialtais	faoin	
mbliain 2024

An	líon	prótacal,	
nósanna	imeachta	agus	
treoirlínte	a	bheith	
táirgthe

Faoin	mbliain	2030,	
is rialaithe, srianta 
agus,	nuair	is	féidir,	
díothaithe	laistigh	de	
Limistéir Chosanta 
agus	rialaithe	go	
héifeachtach i limistéir 
uirbeacha, i limistéir 
pheirea-uirbeacha, sa 
mhórlimistéar tuaithe 
agus	i	limistéir	mhuirí	
agus	chósta	a	bheidh	
speicis ionracha

2G5 Faoin	mbliain	2026,	déanfaidh	
RTRÁO,	an	tIonad	Náisiúnta	
le	Sonraí	Bithéagsúlachta	agus	
comhpháirtithe	iomchuí	cur	chun	
feidhme ar na bearta a eascróidh 
as	Tuarascáil	Uimh.	368	ón	
nGníomhaireacht	um	Chaomhnú	
Comhshaoil:	Speicis	Choimhthíocha	
Ionracha	a	Chosc,	a	Rialú	agus	a	
Dhíothú,	a	foilsíodh	sa	bhliain	2021

An	líon	beart	a	bheith	
curtha chun feidhme
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2030,	
is rialaithe, srianta 
agus,	nuair	is	féidir,	
díothaithe	laistigh	de	
Limistéir Chosanta 
agus	rialaithe	go	
héifeachtach i limistéir 
uirbeacha, i limistéir 
pheirea-uirbeacha, sa 
mhórlimistéar tuaithe 
agus	i	limistéir	mhuirí	
agus	chósta	a	bheidh	
speicis ionracha

2G6 Leanfaidh an tIonad Náisiúnta 
le	Sonraí	Bithéagsúlachta	le	
Measúnuithe	Riosca	a	tháirgeadh	
le	haghaidh	speicis	choimhthíocha	
ionracha	fhéideartha

An	líon	Measúnuithe	
Riosca	a	bheith	
curtha	i	gcrích;	
Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	(NBI)-
C.3.i	An	líon	Speiceas
Coimhthíoch	Ionrach	a
bheith	tugtha	isteach
le	déanaí

Faoin	mbliain	2030,	
is rialaithe, srianta 
agus,	nuair	is	féidir,	
díothaithe	a	bheidh	
speicis ionracha

2G7 Tabharfaidh	RTRÁO	reachtaíocht	
náisiúnta nua isteach chun an 
reachtaíocht	atá	ann	cheana	a	athrú	
chun	dáta	agus	chun	éifeacht	a	
thabhairt	do	ghnéithe	de	Rialachán	
(AE)	1143/2014	maidir	le	Speicis	
Choimhthíocha	Ionracha,	anuas	ar	
fhreagrachtaí	a	shannadh	as	Speicis	
Choimhthíocha	Ionracha	uisceacha

Reachtaíocht	a	
bheith	foilsithe	agus	
achtaithe chun an 
Rialachán	ón	Aontas	
Eorpach maidir le 
Speicis	Choimhthíocha	
Ionracha a chur 
chun feidhme sa 
chomhthéacs náisiúnta

Faoin	mbliain	2030,	
is rialaithe, srianta 
agus,	nuair	is	féidir,	
díothaithe	laistigh	de	
Limistéir Chosanta 
agus	rialaithe	go	
héifeachtach i limistéir 
uirbeacha, i limistéir 
pheirea-uirbeacha, sa 
mhórlimistéar tuaithe 
agus	i	limistéir	mhuirí	
agus	chósta	a	bheidh	
speicis ionracha

2G8 Daingneoidh	Éire	an	Coinbhinsiún	
Idirnáisiúnta	um	Rialú	agus	
Bainistiú	Uisce	Ballasta	agus	
Dríodar	Long	agus	ullmhóidh	RI	
plean cur chun feidhme

An Coinbhinsiún 
Idirnáisiúnta um 
Rialú	agus	Bainistiú	
Uisce	Ballasta	agus	
Dríodar	Long	a	bheith	
daingnithe
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Réamhrá maidir leis an gCuspóir seo

Bíonn	an	bhithéagsúlacht	mar	bhonn	agus	thaca	ag	ár	saol	laethúil,	idir	na	gnáthóga	agus	na	speicis	
inaitheanta	a	mbímid	ag	idirghníomhú	leo	gach	lá,	thacaíocht	níos	doláimhsithe	amhail	na	tairbhí	
meabhairshláinte	a	fhaighimid	ó	bheith	i	dteagmháil	leis	an	dúlra,	nó	thraidisiúin	chultúrtha	agus	
theangeolaíocha	ár	gcuid	plandaí	agus	tírdhreach.	Tugtar	seirbhísí	éiceachórais	ar	na	tairbhí	díreacha	
agus	indíreacha	sin.	

Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	gCuspóir	seo	an	raon	leathan	seirbhísí	a	sholáthraíonn	an	dúlra	a	aithint	
agus	a	áirithiú,	agus	béim	ar	leith	á	leagan	ar	sheirbhísí	éiceachórais	chultúrtha,	lena	n-áirítear	
sláinte	fhisiciúil	agus	folláine	meabhrach,	turasóireacht,	oidhreacht,	naisc	spioradálta	agus	
reiligiúnacha,	eolas	agus	foghlaim,	agus	teanga.	Mar	shampla,	is	féidir	le	cultúr	Éireannach	an	
t-eolas	atá	againn	ar	an	dúlra	agus	an	nasc	atá	againn	leis	a	neartú,	lena	n-áirítear	tríd	an	nGaeilge
agus	trí	bhithéagsúlacht	agus	tírdhreacha	na	limistéar	Gaeltachta.	Mar	náisiún,	is	féidir	linn	aimsiú
a	dhéanamh	ar	ár	gcur	chuige	suaithinseach	i	leith	ár	gcaidreamh	leis	an	dúlra	a	fheiceáil	agus	a
mhíniú.

Tá	ról	tábhachtach	ag	córas	pleanála	na	hÉireann	sa	bhithéagsúlacht	a	chosaint	trína	chinntiú	gurb	
inbhuanaithe	a	bheidh	forbairtí	nua	agus	nach	mbeidh	aon	tionchar	diúltach	acu	ar	an	gcomhshaol.	
Tá	deiseanna	ann	chun	torthaí	a	sholáthar	don	bhithéagsúlacht	le	linn	measúnú	a	dhéanamh	ar	
iarratais	nua	phleanála	agus	le	linn	prionsabail	dea-chleachtais	a	chur	i	bhfeidhm	le	haghaidh	
dearadh	uirbeach	agus	bainistíocht	tírdhreacha,	amhail	bonneagar	glas	agus	réitigh	dhúlrabhunaithe.	

Aidhm	eile	atá	leis	an	gCuspóir	seo	is	ea	a	chinntiú	go	mbeidh	againn	daoine	a	bhfuil	na	scileanna	
cearta	agus	an	t-oideachas	ceart	acu	chun	an	bhithéagsúlacht	a	chosaint	agus	a	athchóiriú	go	
ceann	i	bhfad.	Ní	mór	don	earnáil	phríobháideach	a	cion	féin	a	dhéanamh	sna	hiarrachtaí	sin,	agus	
cuirtear	gníomhartha	ar	áireamh	chun	borradh	a	chur	faoi	iarrachtaí	ón	earnáil	gnó	agus	ón	earnáil	
airgeadais.

Cuspóir 
3

Rannchuidiú an Dúlra le 
Daoine a Áirithiú
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Toradh 3A: Beidh oidhreacht nádúrtha agus éagsúlacht bhithchultúrtha na  
hÉireann á n-aithint, á n-urramú, á mbreisiú agus á gcur chun cinn i 
mbeartais agus i gcleachtais

Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	Toradh	seo	an	nasc	domhain	atá	ann	idir	an	bhithéagsúlacht	agus	an 
oidhreacht	a	aithint	agus	a	neartú	trí	thírdhreach	nádúrtha	éagsúil	na	hÉireann	a	bhreisiú	agus	a 
chur	chun	cinn	trínár	nithe	is	díol	spéise	cultúrtha,	lena	n-áirítear	turasóireacht,	na	meáin,	spóirt, na	
healaíona,	teanga,	cleachtais	thraidisiúnta	agus	oideachas.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Is ar siúl nó curtha i 
gcrích	faoin	mbliain	
2027	a	bheidh	na	
gníomhartha	uile	a	
bhaineann leis an 
mbithéagsúlacht	agus	
leis an oidhreacht 
nádúrtha

3A1 Déanfaidh	RTRÁO	Oidhreacht	
Éireann	2030,	arb	é	plean	
oidhreachta	náisiúnta	10	mbliana	
na	hÉireann	é,	a	chistiú	agus	a	
chomhlíonadh

An	líon	gníomhartha	
ó	Phlean	Oidhreacht	
Éireann	2030	a	bheith	
ar siúl nó curtha i 
gcrích

Straitéis maidir leis 
an	mbithéagsúlacht	
agus	le	ceardaíocht	
thraidisiúnta, le 
ceirdeanna traidisiúnta 
agus	le	cleachtais	
thraidisiúnta 
feirmeoireachta a 
bheith foilsithe faoi 
dheireadh na bliana 
2024 

3A2 Breithneoidh	an	Líonra	Oifigeach	
Oidhreachta	modhanna	trínar	
féidir	an	bhithéagsúlacht	a	chur	ar	
áireamh	in	iarrachtaí	a	bhfuil	mar	
aidhm leo cosaint, cur chun cinn 
agus	athbheochan	a	dhéanamh	
ar	cheardaíocht	thraidisiúnta,	
ceirdeanna	traidisiúnta	agus	
cleachtais thraidisiúnta 
feirmeoireachta	atá	ina	gcuid	dhílis	
dár	n-oidhreacht,	agus	ullmhóidh	
sé doiciméad straitéise chun 
infheistíochtaí	sna	hearnálacha	sin	
sa	todhchaí	a	threorú

Méadú	a	bheith	tagtha	
ar	na	hacmhainní	a	
chuirtear ar fáil don 
fheirmeoireacht	
thraidisiúnta, 
ceardaíocht	
dhúlrabhunaithe 
agus	ceirdeanna	
dúlrabhunaithe a 
chur	chun	cinn	agus	a	
athbheochan	agus	dá	
n-úsáid	a	bhreisiú;

Faoi dheireadh 
na bliana 2024, 
beidh	seirbhísí	
bithéagsúlachta	agus	
éiceachórais san 
áireamh	i	mbonneagar	
RTCEGSM	arna	chistiú	
faoin	bPlean	Forbartha	
Náisiúnta

3A3 Cuirfidh	RTCEGSM	seirbhísí	
bithéagsúlachta	agus	éiceachórais,	
go	háirithe	seirbhísí	éiceachórais	
chultúrtha,	in	iarrachtaí	
comhfhorbartha	áite	agus	
infheistíocht	i	mBonneagar	
Réigiúnach	Cultúrtha	san	áireamh	
ina phróisis um thionscadail 
chaipitil	a	bhreithmheas

Critéir	seirbhísí	
bithéagsúlachta	agus	
éiceachórais a bheith 
curtha ar áireamh 
sa bhreithmheas 
ar thionscadail 
infheistíochta	
RTCEGSM
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Is breisithe faoi 
dheireadh na bliana 
2027	a	bheidh	luach	
bithchultúrtha na 
dtimpeallachtaí	
uirbeacha	glasa	agus	
gorma	i	ngach	limistéar	
údaráis	áitiúil

3A4 Oibreoidh	Údaráis	Áitiúla	chun	
sainaithint a dhéanamh ar 
dheiseanna le luach bithchultúrtha 
na	dtimpeallachtaí	uirbeacha	
glasa	agus	gorma	a	bhreisiú,	agus	
chun	freagairt	do	na	deiseanna	
sin,	trí	theacht	ar	straitéisí	cuí	
dearaidh,	trí	úsáid	a	bhaint	as	
na	hamharcealaíona	agus	na	
taibhealaíona,	tríd	an	gcothroime	
rochtana	atá	ag	grúpaí	pobail	ar	
thimpeallachtaí	uirbeacha	glasa	
agus	gorma	a	bhreisiú	agus	trí	
úsáid	na	dtimpeallachtaí	sin	ina	
measc	a	chur	chun	cinn,	agus	trí	
sheirbhísí	éiceachórais	chultúrtha	a	
chomhtháthú isteach i bpleananna 
gníomhaíochta	áitiúla	um	
bithéagsúlacht

An	líon	pleananna	
gníomhaíochta	áitiúla	
um	bithéagsúlacht	a	
bhfuil	gníomhartha	
ar mhaithe le luach 
bithchultúrtha na 
dtimpeallachtaí	
uirbeacha	glasa	agus	
gorma	a	bhreisiú	ar	
áireamh iontu

Faoin	mbliain	2027,	
beidh méadú déanta 
ag	nithe	is	díol	spéise	
cultúrtha a bhaineann 
leis	an	mbithéagsúlacht	
ar	an	méid	a	bhíonn	
siad	ag	rannchuidiú	
le	teagmháil	leis	an	
bpobal, le múscailt 
feasachta	agus	le	
hathrú	iompraíochta

3A5 Déanfaidh	Zú	Bhaile	Átha	Cliath	
agus	údaráis	agus	eagraíochtaí	
iomchuí	eile	tuilleadh	forbartha	
ar	an	méid	a	bhíonn	nithe	is	díol	
spéise cultúrtha a bhaineann leis 
an	mbithéagsúlacht	ag	rannchuidiú	
le	teagmháil	leis	an	bpobal,	le	
múscailt	feasachta	agus	le	hathrú	
iompraíochta

Méadú	a	bheith	tagtha	
ar	an	líon	feachtas	
múscailte feasachta 
a bhaineann leis an 
mbithéagsúlacht	atá	
ar	siúl	i	Zú	Bhaile	Átha	
Cliath,	agus	feachtais	
thiomnaithe nua um 
athrú	iompraíochta	a	
bheith	tionscanta	chun	
tionchar	intomhaiste	
a chruthú i measc 
cuairteoirí

Beidh ráiteas 
beartais maidir leis 
an	mbithéagsúlacht,	
an	tírdhreach,	an	
topagrafaíocht,	an	
fhorbairt	pobail	agus	
an	Ghaeilge	foilsithe	
faoi dheireadh na 
bliana	2024,	agus	
plean	gníomhaíochta	
i bhfeidhm faoi 
dheireadh na bliana 
2025

3A6 Táirgfidh	Údarás	na	Gaeltachta	
agus	RTCEGSM	ráiteas	beartais	
maidir	leis	an	gcaidreamh	idir	an	
bhithéagsúlacht,	an	tírdhreach,	
an	topagrafaíocht,	an	fhorbairt	
pobail	agus	an	Ghaeilge,	agus	
sainaithneoidh	siad	gníomhartha	
le	haghaidh	caomhnú	na	
bithéagsúlachta	agus	tionscnaimh	
chur	chun	cinn	na	teanga	a	
chomhtháthú

Ráiteas	beartais	agus	
gníomhartha	molta	
a	bheith	foilsithe;	
an céatadán de na 
gníomhartha	molta	a	
bheith curtha chun 
feidhme
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Faoin	mbliain	2027,	
beidh aitheantas 
tugtha	don	ról	a	
imríonn	Oileáin	
Ghaeltachta	agus	
pobail Oileáin maidir le 
hoidhreacht chultúrtha 
agus	nádúrtha	a	
dhaingniú	agus	a	
chosaint

3A7 Féachfaidh Údarás na Gaeltachta 
le méadú a dhéanamh ar an ról 
tábhachtach is féidir le hOileáin 
Ghaeltachta	agus	le	pobail	Oileáin	
a imirt maidir le hoidhreacht 
chultúrtha	agus	nádúrtha	a	
dhaingniú	agus	a	chosaint	i	
gcomhthéacs	na	Straitéise	dar	
teideal	‘An	Ghaeltacht	Ghlas’	ó	
Údarás na Gaeltachta

Dul	chun	cinn	a	
bheith déanta ar an 
Straitéis	dar	teideal	‘An	
Ghaeltacht	Ghlas’	ó	
Údarás	na	Gaeltachta;

Faoin	mbliain	2023,	
beidh Beartas 
na	hÉireann	um	
Thurasóireacht 
Inbhuanaithe	ag	
teacht	agus	ag	tacú	le	
cur chun feidhme an 
Phlean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht

3A8 Cuirfear	an	Plean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	
san áireamh sa Bheartas um 
Thurasóireacht Inbhuanaithe atá 
le	foilsiú	sa	bhliain	2023	d’fhonn	
ár	mbithéagsúlacht	a	chaomhnú	
agus	a	athchóiriú	agus,	ar	an	
mbealach	sin,	cáilíocht	fhoriomlán	
ár dtairisceana turasóireachta a 
chinntiú

An	líon	gníomhartha	
lena	gcomhtháthaítear	
seirbhísí	
bithéagsúlachta	agus	
éiceachórais a bheith 
ar áireamh i bplean 
leantach tar éis na 
bliana	2023

Faoin mbliain 
2024, beidh tosca 
bithéagsúlachta	
comhtháite isteach 
i bpleananna 
athchóirithe	agus	
forbartha	le	haghaidh	
príomhláithreáin	
oidhreachta

3A9 Déanfaidh	Oifig	na	nOibreacha	
Poiblí	athbhreithniú	ar	na	beartais	
agus	na	cleachtais	maidir	le	
bonneagar	agus	léirmhíniú	Oifig	na	
nOibreacha	Poiblí	do	chuairteoirí	
a	athchóiriú	agus	a	fhorbairt	ag	
príomhláithreáin	oidhreachta	ar	fud	
na	tíre,	á	chinntiú	go	ndéanfar	tosca	
bithéagsúlachta	a	chomhtháthú	
isteach	go	cuí	i	dtionscadail	agus	
breisithe	sa	todhchaí

Gníomhartha	taifeadta	
a bheith déanta le 
linn athchóirithe chun 
an	bhithéagsúlacht	
a chur san áireamh, 
nó	cúiseanna	á	míniú	
cén fáth nach raibh 
gníomhartha	den	sórt	
sin	ag	teastáil	a	bheith	
taifeadta

Faoin mbliain 2024, 
beidh	Oifig	na	
nOibreacha	Poiblí	i	
mbun oibre chun an 
bhithéagsúlacht	a	
bhreisiú	ag	láithreáin	
Réadmhaoine	
Náisiúnta Stairiúla

3A10 Déanfaidh	Oifig	na	nOibreacha	
Poiblí	iniúchtaí	bithéagsúlachta	
ag	láithreáin	éagsúla,	cuirfidh	sí	
breisithe	agus	moltaí	chun	feidhme,	
agus	comhroinnfidh	sí	na	sonraí	
arna mbailiú

An	líon	iniúchtaí	
láithreáin a bheith 
déanta;
An	líon	gníomhartha	
a bheith curtha chun 
feidhme chun an 
bhithéagsúlacht	a	
bhreisiú ar láithreáin 
iniúchta;
An	líon	tacar	sonraí	ar	
láithreáin iniúchta a 
bheith comhroinnte
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Faoin	mbliain	2023,	is	
sainaitheanta	ag	ranna	
iomchuí	a	bheidh	na	
sineirgí	idir	an	Straitéis	
Náisiúnta ar Oideachas 
don Fhorbairt 
Inbhuanaithe – OFI 
go	2030	agus	an	4ú	
Plean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht	

3A11 Oibreoidh	RE,	RBATNE	agus	
RTRÁO	le	chéile	chun	aidhmeanna	
na Straitéise Náisiúnta ar Oideachas 
don Fhorbairt Inbhuanaithe – OFI 
go	2030	agus	aidhmeanna	an	4ú	
Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
um	Bithéagsúlacht	a	ailíniú	agus	
chun	gníomhartha	frithpháirteacha	
a	fhorbairt	agus	dul	chun	cinn	a	
dhéanamh orthu

An	líon	gníomhartha	
iomchuí	ón	Straitéis	
Náisiúnta ar Oideachas 
don Fhorbairt 
Inbhuanaithe	–	OFI	go	
2030	a	bheith	curtha	
chun feidhme
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Toradh 3B: Is aitheanta, urramaithe agus léirithe i straitéisí náisiúnta sláinte  
agus bithéagsúlachta a bheidh an caidreamh idir an  
bhithéagsúlacht, an tsláinte agus an fholláine

Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	Toradh	seo	béim	a	leagan	ar	an	nasc	sin	agus	é	a	neartú	agus	an 
bhithéagsúlacht	agus	an	tsláinte	a	nascadh	ar	an	leibhéal	náisiúnta	trí	leabú	a	dhéanamh	i 
straitéisí	náisiúnta	nua	atá	le	teacht.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire 

Faoin mbliain 
2023,	beidh	tosca	
bithéagsúlachta	san	
áireamh i Straitéis 
Náisiúnta	na	hÉireann	
um	Áineas	Amuigh	
faoin Aer

3B1 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	Comhairle	
na	Tuaithe,	déanfaidh	RFTP	tosca	
bithéagsúlachta,	go	háirithe	luach	
na	seirbhísí	éiceachórais	chultúrtha	
maidir	le	meabhairshláinte	agus	
le folláine, a chur san áireamh 
sa	Straitéis	Náisiúnta	um	Áineas	
Amuigh	faoin	Aer	atá	le	teacht	

An	líon	gníomhartha	
a bhaineann leis an 
mbithéagsúlacht	a	
bheith san áireamh sa 
Straitéis Náisiúnta um 
Áineas	Amuigh	faoin	
Aer
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Toradh 3C: Is aitheanta agus breisithe a bheidh ról na bithéagsúlachta i dtacú 
le slite beatha, le fiontraíocht agus le fostaíocht

Bíonn	a	lán	gnólachtaí	Éireannacha	ag	brath	ar	an	mbithéagsúlacht	le	haghaidh	príomhearraí 
éiceachórais	agus	príomhsheirbhísí	éiceachórais	amhail	amhábhair	agus	scagadh	uisce	a sholáthar,	
agus	bíonn	raon	leathan	tionchar	ag	a	lán	gnólachtaí	eile	ar	an	mbithéagsúlacht	áitiúil agus	
dhomhanda	trí	athruithe	úsáide	talún,	trí	úsáid	acmhainní	agus	trí	thruailliú.	Áirítear	leis an	Toradh	
seo	gníomhartha	a	bhfuil	mar	aidhm	leo	cabhrú	le	gnólachtaí	an	bhithéagsúlacht
a	thuiscint	agus	í	a	chomhtháthú	isteach	ina	bpleanáil	amach	anseo.	Is	beartaithe	freisin	atá 
gníomhartha	a	bhfuil	mar	aidhm	leo	measúnú	a	dhéanamh	ar	an	eolas	agus	na	scileanna	a	bheidh ag	
teastáil	le	haghaidh	todhchaí	ina	ndéanfar	cailliúint	bithéagsúlachta	a	stad	agus	a	aisiompú.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin mbliain 2024, 
beidh	gnólachtaí	
Éireannacha	ag	
tuairisciú ar aon dul le 
ceanglais	na	Treorach	
ón Aontas Eorpach 
maidir le Tuairisciú 
Inbhuanaitheachta 
Corparáideach, lena 
n-áirítear	faisnéis
maidir leis an
mbithéagsúlacht

3C1 Beidh	RFTF	i	gceannas	ar	chur	
chun feidhme na Treorach ón 
Aontas Eorpach maidir le Tuairisciú 
Inbhuanaitheachta Corparáideach 
a	luaithe	a	bheidh	sí	glactha,	ar	
Treoir	í	lena	gceanglaítear	faisnéis	
comhshaoil a thuairisciú, lena 
n-áirítear	faisnéis	maidir	leis	an
mbithéagsúlacht

An Treoir maidir 
le Tuairisciú 
Inbhuanaitheachta 
Corparáideach a bheith 
trasuite	agus	curtha	
chun feidhme 

Beidh	Fiontraíocht	
Éireann	ag	cur	na	
bithéagsúlachta	san	
áireamh ina cuid 
gníomhaíochtaí	faoi	
dheireadh na bliana 
2023

3C2 Oibreoidh	RFTF	i	gcomhar	le	
Fiontraíocht	Éireann	chun	an	
bhithéagsúlacht	a	chomhtháthú	
isteach	i	gcláir	agus	gníomhaíochtaí	
iomchuí

An	líon	clár	de	chuid	
Fhiontraíocht	Éireann	
a bhfuil comhpháirt 
bithéagsúlachta	san	
áireamh iontu

Faoin mbliain 2024, 
is	comhlíonta	ag	an	
nGníomhaireacht	
Forbartha Tionscail 
a bheidh na bearta 
bithéagsúlachta	sa	
straitéis	2021-2024	
uaithi

3C3 Oibreoidh	RFTF	i	gcomhar	
leis	an	nGníomhaireacht	
Forbartha Tionscail chun bearta 
bithéagsúlachta	a	fhorbairt	
ar fud chlár réadmhaoine na 
Gníomhaireachta,	ar	aon	dul	
leis	an	ngealltanas	do	bhearta	
bithéagsúlachta	atá	leagtha	amach	
sa	straitéis	2021-2024	dar	teideal	
Driving	Recovery	and	Sustainable	
Growth uaithi

Tionchar na mbeart 
bithéagsúlachta	
de chuid na 
Gníomhaireachta	
Forbartha Tionscail 
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Déanfaidh	RA	an	
bhithéagsúlacht	a	
phríomhshruthú	
laistigh	dá	chuid	oibre	
ar mhaoiniú don aeráid 
agus	ar	mhaoiniú	
inbhuanaithe

3C4 Cuirfidh	RA	an	bhithéagsúlacht	ar	
áireamh ina chuid oibre ar mhaoiniú 
don	aeráid	agus	ar	mhaoiniú	
inbhuanaithe,	lena	n-áirítear	
í	a	chur	ar	áireamh	i	seirbhísí	
airgeadais,	i	maoiniú	forbairtí	
iltaobhacha	agus	i	ndéanamh	
beartas	fioscach,	de	réir	mar	is	cuí

Breithniú ar an 
mbithéagsúlacht	a	
bheith ar áireamh sna 
doiciméid bhuiséid 
agus	i	mbeartais	eile

Faoin	mbliain	2023,	
beidh	moltaí	le	
haghaidh	úsáid	
inbhuanaithe 
agus	chosaint	na	
bithéagsúlachta	agus	
an	chaipitil	nádúrtha	
ar	áireamh	sa	Phlean	
Gníomhaíochta	
Náisiúnta um an 
mBithgheilleagar

3C5 Ag	gníomhú	dó	faoi	RCAC	agus	
RTBM,	déanfaidh	an	Grúpa	
Ardleibhéil Náisiúnta um an 
mBithgheilleagar	a	Chur	Chun	
Feidhme	moltaí	le	haghaidh	úsáid	
inbhuanaithe	agus	chosaint	na	
bithéagsúlachta	agus	an	chaipitil	
nádúrtha	mar	chuid	den	Phlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	an	
mBithgheilleagar	agus	cinnteoidh	
sé	ailíniú	leis	an	Ráiteas	Beartais	
Náisiúnta	faoin	mBithgheilleagar

An	líon	moltaí	le	
haghaidh	úsáid	
inbhuanaithe 
agus	chosaint	na	
bithéagsúlachta	agus	
an	chaipitil	nádúrtha	
a bheith ar áireamh sa 
Phlean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta um an 
mBithgheilleagar

Faoin	mbliain	2027,	
beidh indéantacht 
comhshaoil	agus	
shóisialta ar áireamh 
i measúnuithe 
indéantachta le 
haghaidh	tionscadail	
bhithgheilleagair	mar	
ghnás

3C6 Ar aon dul le prionsabal na 
hinbhuanaitheachta	atá	leagtha	
amach	sa	Ráiteas	Beartais	Náisiúnta	
faoin	mBithgheilleagar,	cinnteoidh	
an Grúpa Ardleibhéil Náisiúnta 
um	an	mBithgheilleagar	a	Chur	
Chun	Feidhme,	ag	gníomhú	dó	
faoi	RCAC	agus	RTBM,	go	mbeidh	
indéantacht	comhshaoil	agus	
shóisialta ar áireamh i measúnuithe 
indéantachta	le	haghaidh	
tionscadail	bhithgheilleagair	
agus	gurb	amhlaidh,	ar	a	laghad,	
nach é an toradh a bheidh ar 
ghníomhaíochtaí	bithgheilleagair	
go	laghdófar	athléimneacht	nó	go	
ndíghrádófar	bithéagsúlacht	agus,	
ina	ionad	sin,	go	ndéanfar	iarracht	
leo	breisiú	bithéagsúlachta	a	bhaint	
amach 

An	líon	tograí	taighde	
agus	taispeána	le	
haghaidh	forbairt	
bithgheilleagair	
lena	ngabhann	
staidéir indéantachta 
comhshaoil	agus	
sóisialta;	
An	líon	tograí	taighde	
agus	taispeána	
bithgheilleagair	
lena	léirítear	breisiú	
bithéagsúlachta
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Is	curtha	i	gcrích	
faoin	mbliain	2023	a	
bheidh measúnú ar 
riachtanais scileanna 
bithéagsúlachta	
do	ghnólachtaí	
inbhuanaithe

3C7 Déanfaidh	eintitis	iomchuí	amhail	
an Chomhairle Náisiúnta Scileanna, 
na naoi bhFóram Scileanna 
Réigiúnacha,	an	tAonad	Taighde	
ar	Scileanna	agus	Margadh	an	
tSaothair	(a	óstáiltear	in	SOLAS),	
an	Sainghrúpa	ar	Riachtanais	
Scileanna	sa	Todhchaí	(faoi	RFTF)	
agus	Grúpa	Comhairleach	an	Chiste	
Náisiúnta	Oiliúna	(faoi	RBATNE)	
measúnú ar na riachtanais 
scileanna	bithéagsúlachta	chun	
tacú	le	forbairt	gnólachtaí	
inbhuanaithe,	lena	n-áirítear	fiontair	
éiceathurasóireachta,	fiontair	
éiceanuálaíochta	agus	fiontair	
dhúlrabhunaithe,	etc.

Athbhreithniú ar 
Riachtanais	Scileanna	
Bithéagsúlachta;	
An	líon	gairmithe	a	
bhfuil na scileanna 
atá	ag	teastáil	acu	
a	bheith	nua-oilte/
nuafhostaithe;	
Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	
(NBI)-D.5.i	An	líon	
éiceolaithe	gairmiúla	
agus	bainisteoirí	
comhshaoil

Faoin	mbliain	2023,	
beidh	an	clár	‘Origin	
Green’	ag	déanamh	
rianú	agus	tuairisciú	
ar bhonn bliantúil ar 
ghníomhartha	na	mball	
is	feirmeacha	agus	is	
cuideachtaí	ar	son	na	
bithéagsúlachta

3C8 Oibreoidh	Bord	Bia	agus	
Ranna	iomchuí	chun	a	chinntiú	
go	dtáirgfidh	an	clár	‘Origin	
Green’	tairbhí	intomhaiste	don	
bhithéagsúlacht,	lena	n-áirítear	tríd	
an	gclár	‘Feirmeoireacht	ar	son	an	
Dúlra’,	ag	obair	dóibh	i	gcomhar	
leis	an	bPlean	um	Pailneoirí	Uile-
Éireann	agus	le	tionscnaimh	eile

Táscairí	iomchuí	
bithéagsúlachta	faoin	
gclár	‘Origin	Green’

Faoin	mbliain	2023,	
beidh	treoir	ag	
gnólachtaí	beaga	
maidir le conas is 
féidir	leo	an	tionchar	
a	bhíonn	acu	ar	an	
mbithéagsúlacht	
a	laghdú	agus	
rannchuidiú le 
baint amach na 
ngníomhartha	
laistigh	den	Phlean	
Gníomhaíochta	
Náisiúnta um 
Bithéagsúlacht

3C9 Iniúchfaidh an tArdán um Ghnó 
ar	son	na	Bithéagsúlachta	conas	
a	d’fhéadfaí	gníomhartha	a	
bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht	
do	ghnólachtaí	beaga	a	chur	
ar	áireamh	sa	‘Climate	Toolkit	
4	Business’	chun	cabhrú	leo	
an	tionchar	a	bhíonn	acu	ar	an	
mbithéagsúlacht	a	laghdú	agus	
chun rannchuidiú le baint amach an 
Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
seo	um	Bithéagsúlacht

Athbhreithniú a 
bheith	curtha	i	gcrích	
ar	conas	a	d’fhéadfaí	
gníomhaíocht	ar	son	na	
bithéagsúlachta	a	chur	
ar	áireamh	sa	‘Climate	
Toolkit	4	Business’
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Beidh measúnú déanta 
faoi dheireadh na 
bliana	2027	ag	90%	
de na baill den Ardán 
um Ghnó ar son 
na	Bithéagsúlachta	
ar	thionchair	agus	
spleáchais ar an 
mbithéagsúlacht,	agus	
60%	ar	a	laghad	díobh	
déanta faoi dheireadh 
na	bliana	2025

3C10 Tacóidh an tArdán um Ghnó ar son 
na	Bithéagsúlachta	le	gnólachtaí	
agus	iad	ag	déanamh	measúnuithe	
ábharthachta	agus	ag	déanamh	
amach	na	dtionchar	agus	na	
spleáchas	a	bhíonn	acu	ar	an	dúlra	
agus	ar	an	mbithéagsúlacht

An céatadán de bhaill 
den Ardán um Ghnó ar 
son	na	Bithéagsúlachta	
a bhfuil measúnuithe 
críochnaithe	acu

Is	foilsithe	ag	an	
Ardán um Ghnó ar son 
na	Bithéagsúlachta	
a bheidh deich 
dtreoirdhoiciméad 
do	ghnólachtaí	faoi	
dheireadh na bliana 
2025

3C11 Táirgfidh	an	tArdán	um	Ghnó	ar	
son	na	Bithéagsúlachta	treoir	do	
ghnólachtaí	Éireannacha	maidir	le	
tionscnaimh	idirnáisiúnta	iomchuí	
amhail	an	Tascfhórsa	le	haghaidh	
Nochtaí	Airgeadais	Dúlrabhunaithe,	
mar aon le Spriocanna 
Eolaíochtbhunaithe	don	Dúlra,	etc.

Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	
(NBI)-E.2	An	líon	
treoirdhoiciméad a 
bhaineann leis an 
mbithéagsúlacht	a	
bheith foilsithe
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Toradh 3D: Beidh pleanáil agus forbairt ag éascú agus ag áirithiú rannchuidiú 
na bithéagsúlachta le daoine

Beartaítear	gníomhartha	le	haghaidh	an	chórais	pleanála	le	Toradh	3D,	ar	gníomhartha	iad	a bhfuil	
mar	aidhm	leo	an	méid	dearfach	a	chuireann	sé	leis	an	mbithéagsúlacht	a	chosaint	agus	a bhreisiú,	
lena	n-áirítear	trí	threoir	agus	caighdeáin	atá	athraithe	chun	dáta	le	haghaidh	bonneagar glas	agus	
réitigh	dhúlrabhunaithe	a	úsáid	i	bpleanáil	agus	forbairt.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin mbliain 2024, 
beidh treoir ar fáil 
maidir leis an dea-
chleachtas	le	haghaidh	
na	bithéagsúlachta,	
bonneagar	glas	agus	
réitigh	dhúlrabhunaithe	
i	bpleanáil	agus	forbairt

3D1 Oibreoidh	Oifig	an	Rialálaí	Pleanála	
chun	Páipéar	Cás-Staidéar	a	ullmhú	
agus	a	fhoilsiú	lena	scrúdófar	an	
dea-chleachtas	i	mbonneagar	
glas,	réitigh	dhúlrabhunaithe	
agus	seirbhísí	éiceachórais	a	
chomhtháthú isteach i bpleananna 
úsáide talún a ullmhú

Páipéar	Cás-Staidéar	
a bheith foilsithe faoin 
mbliain	2026
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Réamhrá maidir leis an gCuspóir seo

Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	gCuspóir	seo	an	nasc	a	dhéanamh	idir	aghaidh	a	thabhairt	ar	an	athrú	
aeráide	agus	an	bhithéagsúlacht	a	athchóiriú.	Cumhdaítear	an	nasc	sin	idir	an	bhithéagsúlacht	
agus	an	t-athrú	aeráide	i	ndlí	na	hÉireann	tríd	an	gCuspóir	Náisiúnta	Aeráide	lena	ngealltar	go	
ndéanfar	an	t-aistriú	chuig	geilleagar	atá	athléimneach	ó	thaobh	na	haeráide	de,	saibhir	ó	thaobh	na	
bithéagsúlachta	de,	inbhuanaithe	ó	thaobh	an	chomhshaoil	de	agus	neodrach	ó	thaobh	na	haeráide	
de	a	shaothrú	agus	a	bhaint	amach	tráth	nach	déanaí	ná	an	bhliain	2050.

Mar	atá	leagtha	amach	sa	Phlean	Gnímh	don	Aeráid,	beidh	tionchar	millteanach	ag	an	athrú	
aeráide	ar	an	dúlra,	agus	athruithe	dochúlaithe	á	ndéanamh	ar	éiceachórais	agus	ar	na	seirbhísí	
a	mbraitheann	folláine	an	duine	orthu.	Is	é	an	toradh	a	bheidh	ar	theochtaí	níos	airde	agus	ar	
theagmhais	adhaimsire	ná	go	mbeidh	costais	ollmhóra	ann	do	gheilleagar	agus	sochaí	na	hÉireann	
agus	an	Aontais	Eorpaigh	(An	Plean	Gnímh	don	Aeráid	2021).	Is	féidir	leis	an	athrú	aeráide	bagairtí	
eile	ar	an	mbithéagsúlacht,	amhail	speicis	ionracha,	a	dhéanamh	níos	measa	freisin.	

De	réir	mar	a	thugann	Éire	faoina	haistriú	chuig	neodracht	carbóin,	aithnítear	leis	an	gCuspóir	seo	
go	bhfuil	comhthairbhí	agus	comhbhabhtálacha	ann	don	bhithéagsúlacht.	Mar	shampla,	d’fhéadfadh	
go	mbeadh	tionchair	ann	ar	an	mbithéagsúlacht	áitiúil	dá	gcuirfí	talamh	i	leataobh	le	haghaidh	
bithfhuinnimh	agus	d’fhéadfadh	go	n-idirghníomhódh	láithreáin	ghaoithe	ón	talamh	le	limistéir	
mhuirí	íogaire.	Tá	sé	mar	aidhm	leis	na	gníomhartha	sin	cur	chuige	comhtháite	a	chur	i	láthair	chun	a	
chinntiú	nach	mbeidh	cailliúint	mhéadaithe	bithéagsúlachta	ann	mar	thoradh	ar	aistriú	na	hÉireann	
chuig	neodracht	carbóin.	
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Toradh 4A: Is aitheanta agus maolaithe a bheidh na bagairtí a bhfuil an t-athrú  
aeráide mar chúis leo ar sheirbhísí éiceachórais agus beidh aghaidh  
tugtha orthu sin

Bíonn	ag	méadú	ar	shoiléire	na	n-éifeachtaí	ar	an	mbithéagsúlacht	a	bhíonn	á	mbrú	chun	cinn	ag an	
athrú	aeráide,	agus	cuirfear	feabhas	leis	an	Toradh	seo	ar	an	tuiscint	atá	againn	ar	na	tionchair sin	ar	
fud	na	hÉireann	trí	fheachtais	phoiblí	agus	trí	thaighde	acadúil.	Tá	sé	mar	aidhm	leis	an Toradh	seo	
cur	chun	feidhme	an	phlean	dar	teideal	An	Bhithéagsúlacht	–	Plean	Oiriúnaithe Earnála	um	an	Athrú	
Aeráide	ó	Éirinn	a	chur	chun	cinn	agus	cuimsiú	na	bithéagsúlachta	sa bheartas	um	athrú	aeráide	sa	
todhchaí	a	neartú.

Sprioc Uimhir 
Ghnímh

Gníomh Táscaire

Beidh an plean 
dar teideal An 
Bhithéagsúlacht	–	
Plean	Oiriúnaithe	
Earnála um an Athrú 
Aeráide	2019-2024	
curtha	i	gcrích	ag	
RTRÁO	faoin	mbliain	
2024

4A1	 Déanfaidh	RTRÁO	athbhreithniú	
agus	foilsiú	ar	an	toradh	a	
bheidh ar an bplean dar teideal 
An	Bhithéagsúlacht	–	Plean	
Oiriúnaithe Earnála um an Athrú 
Aeráide	2019

Tuarascáil a bheith 
foilsithe ar an 
bplean dar teideal 
An	Bhithéagsúlacht	
– Plean	Oiriúnaithe
Earnála um an Athrú
Aeráide	2019	ó	Éirinn

Faoin	mbliain	2026,	
is neartaithe a bheidh 
an	bonn	fianaise	
faoi thionchair an 
athraithe aeráide ar an 
mbithéagsúlacht	san	
am	i	láthair	agus	san	
am atá le teacht

4A2 Déanfaidh	ranna	agus	
gníomhaireachtaí	iomchuí	agus	
institiúidí	acadúla	iomchuí	ó	
Thuaidh	agus	ó	Dheas	forbairt	ar	
thaighde	chun	tionchair	reatha	
agus	réamh-mheasta	an	athraithe	
aeráide	ar	an	mbithéagsúlacht	a	
iniúchadh 

Bonn	fianaise	níos	
láidre a bheith ann 
faoi thionchair an 
athraithe aeráide ar an 
mbithéagsúlacht	san	
am	i	láthair	agus	san	
am atá le teacht 

Faoin mbliain 2024, 
is neartaithe a bheidh 
an	beartas	agus	an	
cleachtas um oiriúnú 
don	aeráid	tríd	an	
mbithéagsúlacht	a	
chur	san	áireamh	go	
follasach sa chéad 
timthriall	eile	de	
phleananna oiriúnaithe 
earnála um an athrú 
aeráide

4A3 I measc nithe eile, scrúdófar 
san	Athbhreithniú	ar	an	gCreat	
Náisiúnta Oiriúnaithe a éifeachtúla 
atá	na	tagairtí	agus	na	bearta	
bithéagsúlachta	reatha	atá	
ar	áireamh	sna	beartais	agus	
cleachtais náisiúnta um oiriúnú 
don	aeráid,	lena	n-áirítear	iad	sin	
a bhaineann le rialachas breisithe, 
le	réitigh	dhúlrabhunaithe	agus	le	
comhar trasteorann

Tuarascáil	ar	thodhchaí	
an Chreata Náisiúnta 
Oiriúnaithe a bheith 
curtha faoi bhráid an 
Aire	ag	deireadh	ráithe	
3	den	bhliain	2022,	
agus	moltaí	ann	le	
haghaidh	an	bheartais	
náisiúnta oiriúnaithe sa 
todhchaí
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Toradh 4B: Beidh bearta um oiriúnú don athrú aeráide agus é a mhaolú  
ag rannchuidiú, nuair is féidir, leis an mbithéagsúlacht agus le 
héiceachórais a chaomhnú 

De	réir	mar	a	chuireann	Éire	dlús	lena	iarrachtaí	oiriúnú	don	athrú	aeráide	agus	é	a	mhaolú, cibé	acu	
trí	acmhainn	na	gaoithe	ón	talamh	a	mhéadú	nó	trí	thailte	portaigh	a	athshlánú,	beidh deiseanna	
ann	chun	an	bhithéagsúlacht	a	bhreisiú	agus	a	athchóiriú	ag	an	aon	am	amháin.	Leis an	Toradh	seo,	
beartaítear	gníomhartha	chun	a	chinntiú	go	mbeidh	bearta	um	oiriúnú	don	aeráid agus	í	a	mhaolú	ag	
rannchuidiú,	nuair	is	féidir,	leis	an	mbithéagsúlacht	agus	le	héiceachórais	a chaomhnú.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Is athshlánaithe faoin 
mbliain	2026	faoin	
Scéim Fheabhsaithe 
um	Dhíchoimisiúnú,	
Athshlánú	agus	
Athchóiriú a bheidh 
33,000	heicteár	de	
thailte	portaigh	atá	faoi	
úinéireacht Bhord na 
Móna

4B1 Oibreoidh Bord na Móna, 
mar oibritheoir ar an Scéim 
Fheabhsaithe	um	Dhíchoimisiúnú,	
Athshlánú	agus	Athchóiriú,	
agus	RTRÁO,	mar	Rialálaí	ar	an	
scéim,	agus	Ranna	iomchuí	eile	
i	gcomhpháirt	le	chéile	chun	
an	scéim	a	chur	chun	feidhme.	
Beidh cláir i bhfeidhm ar thailte 
portaigh	na	Scéime	Feabhsaithe	
um	Dhíchoimisiúnú,	Athshlánú	
agus	Athchóiriú	chun	faireachán	
a	dhéanamh	ar	astaíochtaí	
carbóin,	ar	cháilíocht	an	uisce,	ar	
fhásra,	ar	ghnáthóga	agus	ar	an	
mbithéagsúlacht

Méadrachtaí	foilsithe	
ón Scéim Fheabhsaithe 
um	Dhíchoimisiúnú,	
Athshlánú	agus	
Athchóiriú, lena 
n-áireofar na heicteáir
de	thailte	portaigh	a
bheidh	athshlánaithe;
bearta	um	cháilíocht
an	uisce;	torthaí
ar shuirbhéanna
bithéagsúlachta;
torthaí	ar	fhaireachán
ar	astaíochtaí	carbóin

Beidh ionadaithe 
bithéagsúlachta	curtha	
ar áireamh mar chuid 
de	phróiseas	an	leagain	
athbhreithnithe den 
Phlean	Forbartha	
Fuinnimh In-athnuaite 
Amach	ón	gCósta	
(OREDP	II)	faoin	
mbliain	2023	

4B2 Cinnteoidh	RCAC	gurb	amhlaidh,	
maidir	leis	an	gcreat	rialachais	
arna bhunú mar chuid den obair ar 
leagan	athbhreithnithe	den	Phlean	
Forbartha Fuinnimh In-athnuaite 
Amach	ón	gCósta	(OREDP	II),	a	
bheidh	ionadaithe	bithéagsúlachta	
ar	áireamh	ann	chun	a	chinntiú	go	
mbeidh	cuspóirí	bithéagsúlachta	
muirí	ar	áireamh	le	linn	an	Plean	
a	fhorbairt	agus	mar	chuid	den	
timthriall	athraithe	chun	dáta	le	
haghaidh	an	Phlean

Ionadaí	bithéagsúlachta	
amháin	ar	a	laghad	a	
bheith	ina	shuí	ar	an	
nGrúpa	Sonraí	agus	
Eolaíoch	agus	ar	an	
nGrúpa	Stiúrtha	um	
OREDP	II
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Is forbartha faoi 
dheireadh na bliana 
2023	agus	curtha	
chun feidhme faoi 
lár na bliana 2024 a 
bheidh clár leanúnach 
faireacháin	le	haghaidh	
foinsí	bithfhuinnimh	
talmhaíochta

4B3 Oibreoidh	RTBM	agus	eagraíochtaí	
iomchuí	eile	le	chéile	agus	
forbróidh siad clár faireacháin chun 
a	chinntiú	gurb	amhlaidh,	maidir	
leis	an	sprioc	arb	é	atá	inti	an	
soláthar bithmhaise a dhúbailt le 
haghaidh	ionadú	breoslaí	iontaise	
in	Éirinn,	mar	atá	leagtha	amach	
sa	Phlean	Gnímh	don	Aeráid	
2021,	is	é	an	toradh	a	bheidh	
uirthi	go	n-uasmhéadófar	na	
tairbhí	don	bhithéagsúlacht	agus	
go	n-íoslaghdófar	na	tionchair	
dhiúltacha	ar	an	mbithéagsúlacht	
nó	go	gcuirfear	deireadh	leo

Clár faireacháin a 
bheith forbartha 
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Toradh 4C: Is curtha chun feidhme go forleathan ar an leibhéal náisiúnta,  
réigiúnach agus áitiúil a bheidh réitigh dhúlrabhunaithe lena  
gcomhcheanglaítear na tairbhí don bhithéagsúlacht agus oiriúnú 
don athrú aeráide 

Is	é	atá	i	réitigh	dhúlrabhunaithe	ná	gníomhartha	lena	gcosnaítear	an	dúlra	agus	lena	dtugtar 
aghaidh	ar	dhúshláin	shochaíocha	ag	an	aon	am	amháin.	Is	féidir	le	réitigh	atá	tairbheach	go 
frithpháirteach	athléimneacht	i	leith	na	haeráide	agus	timpeallachtaí	atá	saibhir	ó	thaobh
na	bithéagsúlachta	de	a	thógáil.	Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	Toradh	seo	cur	leis	an	líon	réiteach 
dúlrabhunaithe	a	bheidh	curtha	chun	feidhme	i	limistéir	uirbeacha	agus	i	limistéir	thuaithe	agus 
raon	leathan	grúpaí	pobail	a	bheidh	ríthábhachtach	do	rath	na	réiteach	sin	a	thabhairt	le	chéile.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Beidh	réitigh	
dhúlrabhunaithe 
ag	rannchuidiú	le	
huaillmhianta náisiúnta 
aeráide faoin mbliain 
2025

4C1 Chun	tacú	leis	an	gCuspóir	
Náisiúnta Aeráide arb é atá ann 
geilleagar	atá	athléimneach	ó	
thaobh na haeráide de, saibhir 
ó	thaobh	na	bithéagsúlachta	
de, inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil	de	agus	neodrach	ó	
thaobh na haeráide de a bhaint 
amach,	déanfaidh	RCAC,	RTBM,	
RTRÁO,	Údaráis	Áitiúla	agus	
Oifigí	Réigiúnacha	um	Ghníomhú	
ar	son	na	hAeráide	réitigh	
dhúlrabhunaithe thalún a chur chun 
cinn	i	gcláir	náisiúnta,	réigiúnacha	
agus	áitiúla	thuaithe	agus	uirbeacha

An	líon	clár	a	
bhfuil	réitigh	
dhúlrabhunaithe san 
áireamh iontu

Beidh	réitigh	
dhúlrabhunaithe 
ag	rannchuidiú	le	
huaillmhianta náisiúnta 
aeráide faoin mbliain 
2025

4C2 Chun	tacú	leis	an	gCuspóir	
Náisiúnta Aeráide arb é atá ann 
geilleagar	atá	athléimneach	ó	
thaobh na haeráide de, saibhir 
ó	thaobh	na	bithéagsúlachta	
de, inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil	de	agus	neodrach	ó	
thaobh na haeráide de a bhaint 
amach,	déanfaidh	RTRÁO	agus	
comhlachtaí	iomchuí	eile	réitigh	
dhúlrabhunaithe	fionnuisce,	
thrasdultacha,	chósta	agus	mhuirí	
(amhail	athchóiriú	cósta	agus	
bogach	mar	aon	le	héiceachórais	
charbóin	ghoirm	a	athchóiriú)	a	
chur	chun	cinn	i	gcláir	náisiúnta,	
réigiúnacha	agus	áitiúla	thuaithe	
agus	uirbeacha

An	méid	cistiúcháin	
a	bheith	tugtha	le	
haghaidh	gnáthóga	
carbóin	ghoirm	(e.g.,	
féar	mara	agus	féar	
muirisce)	a	athchóiriú;	
Achar na limistéar 
trasdultach, cósta 
agus	muirí	a	bheith	
cumhdaithe	ag	cláir	
athchóirithe
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2023,	
beidh dul chun cinn 
suntasach déanta ar 
limistéir chosanta 
phortaigh	ardaithe	
a	athchóiriú	agus	a	
athfhliuchadh,	mar	
atá	leagtha	amach	sa	
Phlean	Bainistíochta	
Náisiúnta maidir le 
Limistéir Speisialta 
Caomhantais	Portaigh	
Ardaithe	2017-2022	
agus	sa	Phlean	Gnímh	
don	Aeráid	2021	ó	
Éirinn

4C3 Déanfaidh	RTRÁO	cur	chun	
feidhme	ar	na	gníomhartha	
athchóirithe/athfhliuchta	
atá	leagtha	amach	sa	Phlean	
Bainistíochta	Náisiúnta	maidir	le	
Limistéir Speisialta Caomhantais 
Portaigh	Ardaithe	2017-2022,	mar	
atá	leagtha	amach	sa	Phlean	Gnímh	
don	Aeráid	2021	ó	Éirinn	

An cur chun feidhme 
a bheith déanta ar an 
bPlean	Bainistíochta	
Náisiúnta maidir le 
Limistéir Speisialta 
Caomhantais	Portaigh	
Ardaithe	2017-2022
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Réamhrá maidir leis an gCuspóir seo

Tá	sé	mar	aidhm	le	Cuspóir	5	feabhas	a	chur	ar	an	mbonn	fianaise	le	haghaidh	gníomhaíocht	ar	son	
na	bithéagsúlachta,	rud	a	bheidh	mar	bhonn	agus	thaca	ag	cinntí	a	dhéanfar	sa	todhchaí	maidir	leis	
an	mbithéagsúlacht	agus	lena	neartófar	iad.	

Tá	sé	mar	aidhm	leis	na	gníomhartha	atá	beartaithe	na	hacmhainní	a	theastaíonn	chun	bearnaí	
taighde	a	líonadh	a	thabhairt	don	phobal	taighde	agus	cistiú	a	sholáthar	le	haghaidh	taighde	
leanúnach	ar	riachtanais	bhithéagsúlachta	agus	chaomhantais.	Tá	a	lán	clár	luachmhar	taighde	ar	
bun	cheana	féin	agus	déanfar	forbairt	orthu	leis	an	gCuspóir	seo.	Áirítear	leo	sin	an	Líonra	Uile-
Oileáin	um	Thaighde	Aeráide	agus	Bithéagsúlachta,	ar	líonra	nuabhunaithe	é,	agus	an	obair	fhairsing	
ar	cháilíocht	an	uisce	atá	ar	bun	ag	an	nGníomhaireacht	um	Chaomhnú	Comhshaoil.	Tá	gníomhartha	
beartaithe	chun	riachtanais	scileanna	don	bhithéagsúlacht,	amhail	scileanna	éiceolaíochta	agus	
tacsanomaíochta,	agus	an	gá	leis	an	mbithéagsúlacht	a	phríomhshruthú	ar	fud	disciplíní	eile	taighde	
a	shainaithint	agus	aghaidh	a	thabhairt	orthu.

Is	iad	sonraí	bithéagsúlachta	agus	faireachán	na	príomhréimsí	fócais	eile	faoin	gCuspóir	seo	toisc	
go	soláthrófar	leo	sin	an	fhianaise	a	theastaíonn	chun	measúnú	a	dhéanamh	ar	dhul	chun	cinn	
na	hÉireann	ar	an	bPlean	seo.	Leis	na	gníomhartha	atá	beartaithe,	leanfar	le	cláir	fhadtéarmacha	
nua	um	bailiú	sonraí	agus	faireachán	a	bhunú	agus	éascófar	bailiú	agus	scaipeadh	na	sonraí	
bithéagsúlachta	a	chaighdeánú.	Tá	sé	beartaithe	freisin	clár	tiomnaithe	taighde	a	chur	ar	siúl	maidir	
leis	an	mbithéagsúlacht	talmhaíochta.

Cuspóir 
5

Feabhas a Chur ar 
an mBonn Fianaise le 

haghaidh Gníomhaíocht 
ar son na 

Bithéagsúlachta
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Toradh 5A: Beidh acmhainn mhéadaithe ag an bpobal taighde chun aghaidh  
a thabhairt ar bhearnaí taighde bithéagsúlachta agus ar riachtanais 
scileanna bithéagsúlachta

Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	Toradh	seo	aghaidh	a	thabhairt	ar	acmhainn	agus	bearnaí	scileanna	sa 
phobal	taighde	trí	chláir	thiomnaithe	thaighde,	glaonna	taighde	agus	tuilleadh	deiseanna	in 
institiúidí	oideachais	a	thabhairt	isteach	nó	a	bhreisiú.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Is	curtha	i	gcrích	
faoin	mbliain	2026	a	
bheidh athbhreithniú 
ar	bhearnaí	scileanna	
bithéagsúlachta	
(ar	choinníoll	go	
ndéanfar iarratas 
chuig	an	Sainghrúpa	ar	
Riachtanais	Scileanna	
sa	Todhchaí)

5A1 Déanfaidh	eagraíochtaí	iomchuí	
iarratas	chuig	an	Sainghrúpa	ar	
Riachtanais	Scileanna	sa	Todhchaí	
chun athbhreithniú a dhéanamh ar 
riachtanais	scileanna	chun	aghaidh	
a	thabhairt	ar	an	ngéarchéim	
bithéagsúlachta,	e.g.,	éiceolaithe,	
tacsanomaithe,	agus	saineolaithe	
sonraí	bithéagsúlachta

Iarratas	chuig	an	
Sainghrúpa	ar	
Riachtanais	Scileanna	
sa	Todhchaí	a	bheith	
comhlánaithe;	
Cinneadh a bheith 
déanta	ag	an	
Sainghrúpa	ar	an	
measúnú a chur i 
gcrích;	Gníomhartha	
a bheith déanta chun 
aghaidh	a	thabhairt	ar	
bhearnaí	scileanna	(ar	
choinníoll	go	nglacfar	
leis	an	measúnú	agus	
go	gcuirfear	i	gcrích	é);

Faoin mbliain 2024, is 
sainaitheanta a bheidh 
na	bearnaí	taighde	
bithéagsúlachta	is	gá	
a	líonadh	chun	tacú	
le	caomhnú	agus	le	
hathchóiriú	agus	beidh	
tús	áite	tugtha	dóibh

5A2 Measúnóidh	líonraí	iomchuí	taighde	
agus	beartais	na	tosaíochtaí	
taighde	agus	na	bearnaí	eolais	a	
bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht	
a	chaomhnú	agus	a	athchóiriú

Tosaíochtaí	
náisiúnta	taighde	
bithéagsúlachta	a	
bheith foilsithe 

Faoin mbliain 2024, 
beidh	comhlachtaí	
iomchuí	rialtais	ag	cur	
tosaíochtaí	taighde	
bithéagsúlachta	ar	
áireamh	i	nglaonna	
taighde

5A3 Déanfaidh	na	comhlachtaí	
rialtais	atá	freagrach	as	taighde	
bithéagsúlachta	a	chistiú	
meastóireacht ar na deiseanna atá 
ann	tosaíochtaí	iomchuí	taighde	
bithéagsúlachta	a	chur	san	áireamh	
i	nglaonna	taighde,	de	réir	mar	is	
cuí

Fardal náisiúnta 
deiseanna	cistiúcháin	
a	thacaíonn	leis	an	
mbithéagsúlacht	
a	chaomhnú	agus	
a athchóiriú a 
bheith	ann;	An	líon	
tosaíochtaí	taighde	
bithéagsúlachta	a	
bheith curtha san 
áireamh	i	nglaonna	
taighde;	Méid	an	
chistiúcháin	náisiúnta	
agus	an	chistiúcháin	
ón Aontas Eorpach 
le	haghaidh	taighde	
bithéagsúlachta
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Toradh 5B: Is inrochtana go forleathan agus caighdeánaithe a bheidh na sonraí  
atá iomchuí don bhithéagsúlacht agus d’éiceachórais, lena  
n-áirítear riachtanais chaomhantais

Soláthrófar	le	sonraí	bithéagsúlachta	an	fhianaise	atá	mar	bhonn	agus	thaca	ag	an-chuid	de	na 
gníomhartha	sa	phlean	seo.	Bíonn	a	lán	eagraíochtaí	agus	eolaithe	saoránaigh	ag	bailiú	sonraí 
díreacha	bithéagsúlachta	(e.g.,	flúirse	speiceas)	agus	sonraí	a	bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht 
(e.g.,	cáilíocht	an	uisce)	cheana	féin.	Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	Toradh	seo	méid	na	sonraí 
bithéagsúlachta	atá	ar	fáil	don	phobal	a	mhéadú	agus	na	cineálacha	cur	chuige	a	ghlactar	i	leith 
sonraí	a	bhailiú	a	chaighdeánú.	Anuas	ar	an	rochtain	ar	shonraí	a	mhéadú,	dírítear	leis	an	Toradh seo	
ar	chistiú	a	mhéadú	agus	ar	na	hacmhainní	a	theastaíonn	chun	an	bhithéagsúlacht	a	chosaint a	
threorú	trí	chur	chuige	um	measúnú	riachtanas	airgeadais.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoi dheireadh na 
bliana 2024, is curtha 
chun feidhme a bheidh 
measúnú leanúnach 
riachtanas caomhantais 
chun	a	chinntiú	go	
mbeidh	díriú	leantach	
ann	ar	acmhainní	cuí	a	
sholáthar	le	haghaidh	
na	speiceas	agus	
na	ngnáthóg	lena	
mbaineann	an	imní	is	
mó

5B1 Déanfaidh	eagraíochtaí	iomchuí	
taighde,	amhail	an	Fóram	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta,	clár	um	measúnú	
leanúnach riachtanas caomhantais 
a	cheapadh	chun	aghaidh	a	
thabhairt	ar	na	príomhriachtanais	
chaomhantais	agus	chun	comhairle	
a thabhairt maidir leis an dáileadh 
cuí	acmhainní

Clár riachtanas 
caomhantais	agus	
an	ailtireacht	sonraí	
gaolmhara	a	bheith	
bunaithe

Faoi dheireadh na 
bliana	2025,	beidh	
fáil	níos	réidhe	ann	ar	
shonraí	a	bhaineann	le	
toilithe	tionsclaíocha	
agus	le	ceadúnais	
thionsclaíocha	agus	
ar	shonraí	gaolmhara	
faireacháin	agus	
beifear in ann iad 
a úsáid chun eolas 
a dhéanamh do 
thionscadail sa 
todhchaí

5B2 Measúnóidh	an	Ghníomhaireacht	
um Chaomhnú Comhshaoil an 
fhéidearthacht	a	bhaineann	le	
réiteach comhtháite láithreáin 
agus	faireachán	sonraí	a	thabhairt	
isteach	chun	sonraí	a	bhaineann	
le	toilithe	tionsclaíocha	agus	le	
ceadúnais	thionsclaíocha	agus	
sonraí	gaolmhara	faireacháin	arna	
mbailiú	roimh	thionscadail	agus	ina	
ndiaidh a chur ar fáil

Measúnú a bheith 
curtha	i	gcrích	ar	an	
réiteach comhtháite 
láithreáin	agus	
faireachán	sonraí

Faoin	mbliain	2027,	
beidh	na	tacair	sonraí	
bithéagsúlachta	
iomchuí	uile	curtha	
ar	fáil	ag	Oifig	na	
nOibreacha	Poiblí

5B3 Baileoidh	Oifig	na	nOibreacha	
Poiblí	sonraí	bithéagsúlachta	ar	
bhealach	caighdeánaithe	agus	
cuirfidh	sí	na	sonraí	sin	ar	fáil	don	
phobal 

An	líon	tacar	sonraí	
bithéagsúlachta	
de	chuid	Oifig	na	
nOibreacha	Poiblí	a	
bheith curtha ar fáil
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2027,	is	
digitithe	ag	Garraithe	
Náisiúnta na Lus a 
bheidh na heiseamail 
luslainne	plandaí	
soithíocha	Éireannacha

5B4 Soláthróidh Garraithe Náisiúnta 
na	Lus	sonraí	ó	eiseamail	
luslainne	dhigitithe	ón	Luslann	
Náisiúnta de réir phrionsabail so-
aimsitheachta, inrochtaineachta, 
idir-inoibritheachta	agus	in-
athúsáideachta	an	Aontais	Eorpaigh

Eiseamail luslainne a 
bheith	digitithe;	Sonraí	
eiseamal luslainne a 
bheith foilsithe

Is ar bun faoi dheireadh 
na	bliana	2025	a	
bheidh	tionscadail	
taighde	ar	réimeanna	
inbhuanaithe	bia	agus	
cothú, ar thalamh 
feirme	lena	ngabhann	
ardluach dúlra, ar an 
ngairneoireacht,	ar	
shrianadh comhtháite 
lotnaidí,	ar	éagsúlacht	
ghéiniteach,	agus	ar	an	
bhforaoiseacht

5B5 Oibreoidh	RTBM	chun	fóram	
náisiúnta	taighde	a	bhunú	a	
bheidh	tiomnaithe	do	chórais	
inbhuanaithe	bhia	agus	don	
fhoraoiseacht,	ag	obair	dó	leis	an	
earnáil feirmeoireachta, leis an 
earnáil	iascaigh	agus	leis	an	earnáil	
phríobháideach

An	líon	tionscadal	
taighde	ar	gach	topaic	
a bheith ar bun faoi 
dheireadh na bliana 
2025
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Toradh 5C: Beidh cláir faireacháin fhadtéarmaigh i bhfeidhm chun spriocanna 
caomhantais agus athchóirithe a threorú 

Agus	aitheantas	á	thabhairt	don	tábhacht	a	bhaineann	le	faireachán	fadtéarmach	le	haghaidh 
gníomhaíocht	ar	son	na	bithéagsúlachta	agus	don	ghá	lenár	n-oibleagáidí	náisiúnta,	réigiúnacha 
agus	domhanda	tuairiscithe	a	chomhlíonadh,	beartaítear	leis	an	Toradh	seo	gníomhartha	a	bhfuil 
mar	aidhm	leo	leanúint	leis	na	hiarrachtaí	faireacháin	agus	measúnú	a	dhéanamh	ar	éifeachtacht na	
mbeart	bithéagsúlachta.	Tacófar	freisin	leis	an	rannchuidiú	luachmhar	ó	chláir	eolaíochta saoránach	
agus	ó	thionscadail	sonraí	oibrithe	deonacha.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin mbliain 2024, 
beidh cláir faireacháin 
bithéagsúlachta	láidir	
go	leor	chun	athruithe	
le himeacht ama a 
bhrath	agus	chun	ár	
n-oibleagáidí	náisiúnta,
réigiúnacha	agus
domhanda tuairiscithe
a	chomhlíonadh

5C1 Forbrófar clár faireacháin 
láithreánbhunaithe chun faireachán 
a dhéanamh ar athruithe sa 
bhithéagsúlacht	le	himeacht	ama	

Clár a bheith forbartha

Faoin mbliain 2024, 
beidh cláir faireacháin 
bithéagsúlachta	láidir	
go	leor	chun	athruithe	
le himeacht ama a 
bhrath	agus	chun	ár	
n-oibleagáidí	náisiúnta,
réigiúnacha	agus
domhanda tuairiscithe
a	chomhlíonadh

5C2 Breiseofar an comhar ar fud an 
Rialtais	chun	tacú	le	faireachán	
bithéagsúlachta,	go	háirithe	chun	
tacú	leis	na	ceanglais	tuairiscithe	a	
bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht	
lena	n-aghaidh	seo:	an	Chreat-
treoir	Uisce,	an	Treoir	Réime	
um	Straitéis	Mhuirí,	an	Treoir	
maidir	le	Gealltanais	Laghdaithe	
Astaíochtaí	Náisiúnta,	Straitéis	
Bhithéagsúlachta	an	Aontais	
Eorpaigh	agus	an	Coinbhinsiún	
maidir	leis	an	Éagsúlacht	
Bhitheolaíoch

An	líon	socruithe	
comhair	straitéisigh	
rialtais a bheith i 
bhfeidhm;

Faoin mbliain 2024, 
beidh cláir faireacháin 
bithéagsúlachta	láidir	
go	leor	chun	athruithe	
le himeacht ama a 
bhrath	agus	chun	ár	
n-oibleagáidí	náisiúnta,
réigiúnacha	agus
domhanda tuairiscithe
a	chomhlíonadh

5C3 Tacóidh	na	heagraíochtaí	iomchuí	
uile leis an rannchuidiú ón lucht 
eolaíochta	saoránach	chun	tacú	le	
faireachán	bithéagsúlachta

Tacar	níos	láidre	
a bheith ann de 
thionscnaimh atá á 
mbainistiú	ag	an	lucht	
eolaíochta	saoránach
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Faoin mbliain 2024, 
beidh cláir faireacháin 
bithéagsúlachta	láidir	
go	leor	chun	athruithe	
le himeacht ama a 
bhrath	agus	chun	ár	
n-oibleagáidí	náisiúnta,
réigiúnacha	agus
domhanda tuairiscithe
a	chomhlíonadh

5C4 Leanfaidh	RTRÁO	agus	RCAC	
le faireachán a dhéanamh ar na 
gnáthóga	agus	na	speicis	atá	
liostaithe sna Treoracha ón Aontas 
Eorpach	maidir	leis	an	Dúlra	agus	
breiseoidh	siad	é,	de	réir	mar	is	gá

An	líon	speiceas	
liostaithe atá ar 
áireamh	i	gcláir	
faireacháin

Is ar fáil faoin mbliain 
2024 a bheidh treoir 
agus	modheolaíocht	
níos	fearr	le	haghaidh	
suirbhéireacht	agus	
léarscáiliú a dhéanamh 
ar	ghnáthóga

5C5 Déanfaidh	an	Chomhairle	
Oidhreachta	athbhreithniú	agus	
athrú chun dáta ar an Treoir 
Dea-Chleachtais	le	haghaidh	
Suirbhéireacht	agus	Léarscáiliú	
a	Dhéanamh	ar	Ghnáthóga	chun	
go	mbeidh	sí	ag	teacht	níos	fearr	
leis	na	riachtanais	agus	na	srianta	
i	léarscáiliú	gnáthóg	le	haghaidh	
dálaí	uirbeacha

Treoir athraithe chun 
dáta a bheith foilsithe 
faoin mbliain 2024

Beidh	Liostaí	Dearga	
iomchuí	á	bhfoilsiú	thar	
thréimhse feidhme an 
Phlean

5C6 Déanfaidh	na	heagraíochtaí	
iomchuí	uile	measúnuithe	
Liostaí	Dearga	a	athrú	chun	dáta	
chun sainaithint a dhéanamh 
ar	speicis	talún	agus	mhuirí	ar	
tosaíocht	caomhantais	iad	agus	ar	
phríomhbhearnaí	eolais	le	haghaidh	
speicis	a	dtugtar	tosaíocht	dóibh

An	líon	measúnuithe	
Liostaí	Dearga	a	bheith	
athraithe chun dáta 
agus	foilsithe

Is foilsithe faoin 
mbliain	2023	a	bheidh	
an Léarscáil Náisiúnta 
um Chlúdach Talún

5C7 Foilseofar an Léarscáil Náisiúnta um 
Chlúdach Talún

An Léarscáil Náisiúnta 
um Chlúdach Talún a 
bheith foilsithe

Faoin mbliain 2024, is 
athraithe chun dáta a 
bheidh an tuarascáil 
ar an Staid maidir le 
hEolas i dtaobh na 
Bithéagsúlachta	in	
Éirinn	(ar	fhoilsigh	an	
tIonad Náisiúnta le 
Sonraí	Bithéagsúlachta	
sa	bhliain	2010	í)	chun	
na	príomhbhearnaí	
eolais a thaispeáint, 
agus	beidh	sí	á	húsáid	
chun creat náisiúnta 
um	fhaireachán	
bithéagsúlachta	a	
fhorbairt

5C8 Déanfaidh	an	tIonad	Náisiúnta	
le	Sonraí	Bithéagsúlachta	athrú	
chun dáta ar an tuarascáil ar 
an	Staid	maidir	le	hEolas	agus	
Príomhbhearnaí	Eolais	i	dtaobh	
na	Bithéagsúlachta	in	Éirinn	mar	
bhonn	le	haghaidh	creat	náisiúnta	
um	fhaireachán	bithéagsúlachta	a	
fhorbairt

Tuarascáil a bheith 
athraithe chun dáta 
ar an staid maidir 
le	heolas	agus	
príomhbhearnaí	
eolais i dtaobh na 
bithéagsúlachta	in	
Éirinn;	Creat náisiúnta 
um	fhaireachán	
bithéagsúlachta	a	
bheith forbartha faoin 
mbliain 2024
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Faoi dheireadh na 
bliana	2023,	is	déanta	
a bheidh suirbhé 
córasach	bonnlíne	
ar speicis ionracha 
tosaíochta	agus	ar	
phríomhláithreáin	
teophointe	agus	beidh	
faireachán tréimhsiúil 
á dhéanamh orthu ina 
dhiaidh sin

5C9 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	
comhpháirtithe	iomchuí	stáit,	
ceapfaidh	agus	déanfaidh	an	tIonad	
Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	
suirbhé	córasach	bonnlíne	ar	
speicis	ionracha	tosaíochta	agus	
ar láithreáin teachta teophointe 
agus	déanfaidh	sé	faireachán	orthu	
ina	dhiaidh	sin.	Beidh	sé	sin	faoi	
threoir	ag	an	stát	agus	tacóidh	
cláir	rannpháirtíochta	Eolaíochta	
Saoránach leis

Suirbhé	bonnlíne	
a bheith déanta sa 
bhliain	2023
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Toradh 5D: Is ullmhaithe ag Éirinn a bheidh measúnuithe náisiúnta ar  
sheirbhísí éiceachórais agus ar chaipiteal nádúrtha

Chun	tacú	le	gníomhartha	caomhantais	agus	athchóirithe	na	hÉireann,	beartaítear	leis	an Toradh	
seo	measúnú	mórscála	a	dhéanamh	ar	sheirbhísí	éiceachórais	agus	caipiteal	nádúrtha na	
hÉireann.	Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	Toradh	seo	aitheantas	a	thabhairt	don	luach	a	bhaineann le	
bithéagsúlacht	na	hÉireann	agus	beartaítear	leis	measúnuithe	tráthrialta	a	dhéanamh	ar 
sheirbhísí	éiceachórais	chun	é	sin	a	léiriú.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Beidh	córais	agus	
caighdeáin	le	haghaidh	
cuntasaíocht	caipitil	
nádúrtha á bhforbairt 
agus	á	gcur	chun	
feidhme	in	Éirinn	faoi	
dheireadh na bliana 
2025

5D2 Comhoibreoidh	comhlachtaí	
iomchuí	chun	modhanna	agus	
caighdeáin	um	chuntasaíocht	
éiceachórais	agus	tuairisciú	a	chur	
ar	aghaidh	in	Éirinn,	ar	aon	dul	
le	creat	Chóras	Cuntasaíochta	
Eacnamaíche	agus	Comhshaoil	an	
Aontais	Eorpaigh,	agus	soláthrófar	
treoir	chuí	do	phríomhearnálacha	
(e.g.,	an	bhaincéireacht,	an	
t-airgeadas,	an	t-árachas)	maidir	le
cuntasaíocht	éiceachórais	a	úsáid

Sócmhainní	
éiceachórais, an 
bhithéagsúlacht	
agus	seirbhísí	
éiceachórais a chur 
ar áireamh in aschuir 
cuntas éiceachórais 
na	Príomh-Oifige	
Staidrimh

Beidh an chéad 
mheasúnú náisiúnta ar 
sheirbhísí	éiceachórais	
curtha	i	gcrích	faoin	
mbliain	2027

5D3 Déanfaidh	eagraíochtaí	iomchuí,	
lena	n-áirítear	an	Phríomh-Oifig	
Staidrimh, measúnú náisiúnta 
ar	stoic,	sreafaí	agus	treochtaí	
i	seirbhísí	éiceachórais	chun	
sainaithint a dhéanamh ar 
éiceachórais	tosaíochta	agus	ar	
bhagairtí	ar	chaipiteal	nádúrtha	trí	
úsáid	a	bhaint	as	uirlisí	cuí,	agus	é	
a	bheith	á	chomhordú	i	gcomhar	
le	húdaráis	iomchuí	i	dTuaisceart	
Éireann

Measúnú náisiúnta 
a bheith curtha i 
gcrích	ar	sheirbhísí	
éiceachórais faoi 
dheireadh na bliana 
2024

Faoin	mbliain	2030,	
is	déanta	ar	gach	
feirm sa Suirbhé 
Náisiúnta Feirme a 
bheidh measúnuithe 
ar	bhithéagsúlacht	
gnáthóg

5D4 Oibreoidh	RTBM	agus	Teagasc	
leis	an	Ionad	Náisiúnta	le	Sonraí	
Bithéagsúlachta	chun	acmhainn	
a	fhorbairt	chun	a	chinntiú	
go	ndéanfar	measúnuithe	ar	
bhithéagsúlacht	gnáthóg	ar	gach	
feirm sa Suirbhé Náisiúnta Feirme 
ar bhonn leanúnach

An	líon	measúnuithe	a	
bheith	curtha	i	gcrích	
ar	bhithéagsúlacht	
gnáthóg	ar	gach	feirm	
sa Suirbhé Náisiúnta 
Feirme faoin mbliain 
2030
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Toradh 5E: Is príomhshruthaithe ar fud disciplíní iomchuí taighde a bheidh an 
bhithéagsúlacht

Beartaítear	leis	an	Toradh	seo	gníomhartha	a	bhfuil	mar	aidhm	leo	a	thaispeáint	conas atá	an	
bhithéagsúlacht	iomchuí	do	dhisciplíní	éagsúla,	amhail	STEM,	na	daonnachtaí	agus an	
innealtóireacht,	agus	a	chinntiú	gur	féidir	acmhainní	daonna	a	bhfuil	eolas	acu	ar	an 
mbithéagsúlacht	ar	fud	réimsí	difriúla	a	úsáid	chun	gníomhaíocht	a	mbeidh	tionchar	aici	a 
sholáthar.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2027,	
beidh	ailíniú	bainte	
amach	idir	tionscadail	
iomchuí	de	chuid	
chlár LIFE an Aontais 
Eorpaigh	a	oibríonn	ar	
leithligh	ó	chéile

5E1 Éascóidh	RCAC	agus	RTRÁO	
comhtháthú,	ailíniú	agus	
comhroinnt	eolais	idir	tionscadail	
de chuid chlár LIFE an Aontais 
Eorpaigh	a	sholáthraíonn	tairbhí	
don	bhithéagsúlacht,	don	aeráid	
agus	don	uisce

Gníomhartha	a	
bheith ar bun chun 
comhroinnt eolais 
idir	tionscadail	de	
chuid chlár LIFE an 
Aontais	Eorpaigh	a	
chur	chun	cinn,	e.g.,	
comhdhálacha	agus	
cruinnithe
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Réamhrá maidir leis an gCuspóir seo

Tá	sé	mar	aidhm	le	Cuspóir	6	treisiú	a	dhéanamh	ar	an	méid	a	rannchuidíonn	Éire	le	tionscnaimh	
idirnáisiúnta	bhithéagsúlachta,	lena	n-áirítear	iad	sin	a	bhaineann	leis	an	eolaíocht	agus	le	sonraí	
amhail	an	tArdán	Idir-Rialtasach	maidir	le	Beartas	Eolaíochta	um	Sheirbhísí	Bithéagsúlachta	agus	
Éiceachórais	agus	Ardán	Bithéagsúlachta	an	Aontais	Eorpaigh.	Leis	an	gCuspóir	seo,	déileáiltear	
freisin	le	conas	a	ghlacann	Éire	páirt	i	bpróisis	idirnáisiúnta	rialachais,	amhail	Coinbhinsiún	na	
Náisiún	Aontaithe	maidir	leis	an	Éagsúlacht	Bhitheolaíoch.	

Tá	sé	mar	aidhm	le	cur	chuige	uile-oileáin	i	leith	na	géarchéime	bithéagsúlachta	a	chinntiú	go	
mbeidh	Éire	ag	rannchuidiú	go	héifeachtach	leis	na	hiarrachtaí	atá	ar	bun	ar	an	leibhéal	idirnáisiúnta.	
Tá	sé	mar	aidhm	leis	an	gcur	chuige	sin	leas	a	bhaint	as	comhlachtaí	trasteorann	atá	ann	cheana,	
amhail	an	Líonra	Uile-Oileáin	um	Thaighde	Aeráide	agus	Bithéagsúlachta,	chun	dul	chun	cinn	a	
dhéanamh	ar	iarrachtaí	i	ndáil	le	saincheisteanna	sonracha	amhail	speicis	ionracha	agus	cistiú.

Imreoidh	comhoibriú	le	tíortha	eile	ról	tábhachtach	sa	chuspóir	sin	a	bhaint	amach,	go	háirithe	
maidir	leis	an	tacaíocht	a	bheidh	Éire	in	ann	a	sholáthar	do	na	Tíortha	is	Lú	Forbairt	agus	do	
Stáit	Oileánacha	Bheaga	i	mBéal	Forbartha	trí	chabhair	airgeadais	agus	trí	chomhroinnt	eolais.	
Chomh	maith	leis	sin,	déanfaidh	Éire	ár	sonraí	bithéagsúlachta	a	thiomsú	agus	iad	a	thabhairt	do	
mhoil	dhomhanda	sonraí	agus	líonraí	domhanda	sonraí	atá	ag	oibriú	chun	staid	dhomhanda	na	
bithéagsúlachta	a	thuiscint	ar	bhealach	níos	fearr,	amhail	an	tSaoráid	Dhomhanda	um	Fhaisnéis	
Bithéagsúlachta	agus	an	Ghníomhaireacht	Eorpach	Comhshaoil.

Naisc le cuspóirí eile

• Tá	Cuspóir	6	nasctha	go	dlúth	freisin	le	Cuspóir	1,	lena	leagtar	amach	conas	atá	Éire	in	ann
feabhas	a	chur	ar	phríomhshruthú	na	bithéagsúlachta	ar	fud	gach	leibhéil	den	Rialtas,	ar	fud
earnálacha	agus	ar	fud	na	sochaí.

• Tá	naisc	ann	freisin	le	Cuspóir	5,	áit	a	gcomhroinnfear	sonraí	breisithe	faoin	mbithéagsúlacht
chun	rannchuidiú	leis	an	bhfeachtas	domhanda	ar	son	sonraí	bithéagsúlachta	a	bhailiú

Cuspóir 
6

An Méid a Rannchuidíonn 
Éire le Tionscnaimh 

Idirnáisiúnta 
Bhithéagsúlachta a 

Threisiú
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Toradh 6A: Beidh an eolaíocht, an beartas agus an ghníomhaíocht ar son an 
bhithéagsúlacht a chaomhnú agus a athchóiriú á gcomhordú go  
héifeachtach i gcur chuige uile-oileáin

Mar	gheall	ar	an	toradh	seo,	beidh	comhoibriú	méadaithe	ann	ar	fud	oileán	na	hÉireann	chun 
aghaidh	a	thabhairt	ar	an	ngéarchéim	bithéagsúlachta,	agus	úsáid	á	baint	as	comhlachtaí	taighde atá	
ann	cheana	agus	aghaidh	á	tabhairt	ar	shaincheisteanna	práinneacha	atá	ag	dul	i	bhfeidhm	ar an	
Tuaisceart	agus	ar	an	Deisceart,	amhail	speicis	ionracha	agus	cistiú	bithéagsúlachta.	Fágfaidh an	
toradh	seo	freisin	go	mbeidh	méadú	ann	sa	chomhroinnt	eolais	agus	sa	teagmháil	maidir	le taighde	a	
bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht,	ar	nithe	iad	a	bheidh	le	sonrú	lasmuigh	den	oileán, lena	n-
áireofar	rialtais	eile	de	chuid	na	Ríochta	Aontaithe.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin mbliain 
2024,	beidh	cistiú	
deontais	faighte	
ag	cuibhreannais	
trasteorann chun 
tionscadail	a	bhaineann	
leis	an	mbithéagsúlacht	
a sholáthar

6A1 Coinneoidh	RTRÁO	an	
bhithéagsúlacht	mar	réimse	fócais	
faoin	tionscnamh	um	Oileán	
Comhroinnte,	agus	tabharfaidh	
sé	dreasachtaí	do	ghrúpaí	chun	
leas a bhaint as deiseanna 
comhchistiúcháin	amhail	clár	LIFE	
an	Aontais	Eorpaigh,	PEACE	Plus	
agus	INTERREG

Táscairí	Náisiúnta	
Bithéagsúlachta	
(NBI)-D.4.ii	Méid	
an	chistiúcháin	
le	haghaidh	na	
bithéagsúlachta	
a	bheith	giaráilte	
ó chlár LIFE an 
Aontais	Eorpaigh;	
An	líon	tionscadal	
bithéagsúlachta	
trasteorann a bheith ar 
bun 

Beidh	cur	chuige	uile-
oileáin i leith speicis 
ionracha	glactha	ag	
Éirinn	faoin	mbliain	
2025

6A2 Comhlíonfaidh	RTRÁO	agus	
geallsealbhóirí	iomchuí	eile	
an	Plean	Náisiúnta	um	Speicis	
Ionracha	a	Shrianadh	(atá	le	teacht),	
lena	n-áirítear	gníomhartha	uile-
oileáin

Plean	uile-oileáin	
le	haghaidh	speicis	
ionracha a bheith 
foilsithe

Faoin	mbliain	2027,	is	
curtha chun feidhme a 
bheidh	na	tosaíochtaí	
infheistíochta	maidir	
leis	an	mbithéagsúlacht	
atá	leagtha	amach	
sa chaibidil Oileáin 
Chomhroinnte den 
leagan	athbhreithnithe	
den	Phlean	Forbartha	
Náisiúnta

6A3 Déanfaidh	RTRÁO	agus	Ranna	
iomchuí	eile	cur	chun	feidhme	
ar	na	cuspóirí	infheistíochta	
bithéagsúlachta	Oileáin	
Chomhroinnte	atá	leagtha	amach	
sa	leagan	athbhreithnithe	den	
Phlean	Forbartha	Náisiúnta,	agus	
acmhainní	á	gcur	ar	fáil	dóibh	tríd	
an	gCiste	um	Oileán	Comhroinnte	
agus	trí	fhoinsí	eile

An	líon	tosaíochtaí	
infheistíochta	a	bheith	
curtha chun feidhme
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 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2027,	
beidh dul chun cinn 
á	dhéanamh	ag	an	
Líonra	Uile-Oileáin	
um	Thaighde	Aeráide	
agus	Bithéagsúlachta	
ar	thaighde	aeráide	
agus	bithéagsúlachta,	
ag	gníomhú	dó	le	
tacaíocht	ón	Rialtas

6A4 Oibreoidh	an	Rialtas	le	
Gníomhaireacht	Comhshaoil	
Thuaisceart	Éireann	agus	leis	an	
Roinn	Talmhaíochta,	Comhshaoil	
agus	Gnóthaí	Tuaithe	chun	tacú	leis	
an	Líonra	Uile-Oileáin	um	Thaighde	
Aeráide	agus	Bithéagsúlachta

An	méid	cistiúcháin	
bhliantúil a bheith 
tugtha	don	Líonra	
Uile-Oileáin	um	
Thaighde	Aeráide	agus	
Bithéagsúlachta

Beifear	ag	tacú	
leis	an	bPlean	um	
Pailneoirí	Uile-Éireann	
agus	le	tionscnaimh	
bhithéagsúlachta	uile-
oileáin

6A5 Leanfaidh	comhlachtaí	iomchuí	le	
tacaíocht	a	thabhairt	don	Phlean	
um	Pailneoirí	Uile-Éireann	agus	le	
leas a bhaint as

An	líon	gníomhartha	
den	Phlean	um	
Pailneoirí	Uile-Éireann	
a bheith bainte amach
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Toradh 6B: Beidh Éire ag tacú le tionscnaimh idirnáisiúnta maidir le rialachas 
seirbhísí bithéagsúlachta agus éiceachórais

Mar	gheall	ar	an	toradh	seo,	beidh	Éire	ag	méadú	na	gcistí,	an	eolais	agus	na	hacmhainne	a 
thugann	sí	le	haghaidh	taighde	ar	an	leibhéal	idirnáisiúnta	trí	pháirt	a	ghlacadh	i	dtionscnaimh 
réigiúnacha	(san	Aontas	Eorpach)	agus	dhomhanda	agus	trí	thacaíocht	a	thabhairt	dóibh.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin mbliain 
2025,	is	breisithe	
ag	Éirinn	a	bheidh	
a	rannpháirtíocht	
le	tionscnaimh	
idirnáisiúnta 
bhithéagsúlachta

6B1 Breiseoidh	Éire	a	rannpháirtíocht	
le	tionscnaimh	bhithéagsúlachta	
agus	taighde	bithéagsúlachta	ar	
leibhéal	an	Aontais	Eorpaigh	agus	
ar	an	leibhéal	idirnáisiúnta,	e.g.,	
Ardán	Bithéagsúlachta	an	Aontais	
Eorpaigh,	an	Coinbhinsiún	maidir	
leis	an	Éagsúlacht	Bhitheolaíoch,	
OSPAR,	RAMSAR	agus	IPBES

Rannchuidiú	soiléir	a	
bheith á dhéanamh le 
tionscnaimh	náisiúnta	
bhithéagsúlachta
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Toradh 6C: Beidh Éire i mbun gnímh ar an leibhéal idirnáisiúnta chun   
comhoibriú le tíortha, earnálacha, disciplíní agus pobail eile chun 
aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim bithéagsúlachta

Leis	an	Toradh	seo,	beartaítear	gníomhartha	a	bhfuil	mar	aidhm	leo	méadú	a	dhéanamh	ar an	
gcomhoibriú	le	tíortha	eile	maidir	le	nithe	bithéagsúlachta.	Trí	chomhroinnt	eolais	agus	trí 
thacaíocht	airgeadais,	go	háirithe	i	ndáil	leis	na	Tíortha	is	Lú	Forbairt	agus	le	Stáit	Oileánacha 
Bheaga	i	mBéal	Forbartha,	rachaidh	Éire	i	bpáirt	le	himreoirí	idirnáisiúnta	eile	a	bhfuil	réitigh ar	
an	ngéarchéim	bithéagsúlachta	á	bhforbairt	acu,	amhail	réitigh	dhúlrabhunaithe	agus 
gníomhaíocht	mhuirí.

 Sprioc Uimhir 
Ghnímh 

Gníomh Táscaire 

Faoin	mbliain	2023,	
is	neartaithe	ag	
Éirinn	a	bheidh	an	
méid a chuirtear 
an	bhithéagsúlacht	
ar áireamh sa 
taidhleoireacht 
idirnáisiúnta	agus	sa	
mhaoiniú idirnáisiúnta

6C1 Cuirfear	an	bhithéagsúlacht	agus	
réitigh	dhúlrabhunaithe	ar	áireamh	i	
dTreochlár	na	hÉireann	um	Maoiniú	
don	Aeráid	mar	chuid	dá	réimsí	
tosaíochta

Gníomhartha	ar	son	na	
bithéagsúlachta	agus	
réitigh	dhúlrabhunaithe	
a bheith ar áireamh i 
dTreochlár	na	hÉireann	
um Maoiniú don Aeráid 

Faoin	mbliain	2023,	
is	neartaithe	ag	
Éirinn	a	bheidh	an	
méid a chuirtear 
an	bhithéagsúlacht	
ar áireamh sa 
taidhleoireacht 
idirnáisiúnta	agus	sa	
mhaoiniú idirnáisiúnta

6C2 Méadóidh	RGE	an	Cúnamh	
Forbartha	Thar	Lear	a	thugann	Éire	
do thionscadail a bhaineann leis an 
mbithéagsúlacht,	lena	n-áirítear	do	
na	Tíortha	is	Lú	Forbairt	agus	do	
Stáit	Oileánacha	Bheaga	i	mBéal	
Forbartha

An méid Cúnaimh 
Forbartha Thar Lear atá 
bainteach	le	tionscadail	
a bhaineann leis an 
mbithéagsúlacht	nó	
leis an aeráid, amhail 
cistiú	cosanta	muirí;	
Tuairisciú a bheith á 
dhéanamh ar mhaoiniú 
bithéagsúlachta;	An	
Tuarascáil bhliantúil 
ó	RGE	ar	Mhaoiniú	
don	Aeráid	agus	don	
Chomhshaol

Faoin	mbliain	2023,	
is	neartaithe	ag	
Éirinn	a	bheidh	an	
méid a chuirtear 
an	bhithéagsúlacht	
ar áireamh sa 
taidhleoireacht 
idirnáisiúnta	agus	sa	
mhaoiniú idirnáisiúnta

6C3 Tacóidh	Éire	go	láidir	leis	na	
hiarrachtaí	atá	ar	bun	chun	
conradh domhanda nua a 
thabhairt	chun	críche	maidir	leis	an	
mbithéagsúlacht	i	limistéir	lasmuigh	
den	dlínse	náisiúnta

Conradh domhanda 
nua	a	bheith	glactha	
maidir leis an 
mBithéagsúlacht	i	
Limistéir	lasmuigh	den	
Dlínse	Náisiúnta
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Toradh 6D: Beidh an méid a chuireann sí leis an bhfeachtas idirnáisiúnta ar son  
sonraí bithéagsúlachta a bhailiú á bhreisiú ag Éirinn

Is	é	an	toradh	atá	ar	shonraí	a	chomhroinnt	le	moil	idirnáisiúnta	sonraí	ná	go	gcuirtear	leis	na 
hiarrachtaí	domhanda	atá	ar	bun	chun	tuiscint	níos	fearr	a	ghnóthú	ar	an	mbithéagsúlacht	agus 
réitigh	fhianaisebhunaithe	a	fhorbairt	chun	freagairt	don	ghéarchéim	bithéagsúlachta.	Leis	an 
Toradh	seo,	beartaítear	gníomhartha	d’Éirinn	a	bhfuil	mar	aidhm	leo	méadú	a	dhéanamh	ar	an 
méid	a	chuireann	sí	leis	an	bhfeachtas	idirnáisiúnta	leanúnach	ar	son	sonraí	bithéagsúlachta	a 
bhailiú.

Target Action 
Number

Action Indicator

Ón	mbliain	2024	i	
leith, beidh córas i 
bhfeidhm chun cabhrú 
le rannchuidiú breisithe 
a dhéanamh le moil 
agus	líonraí	sonraí	ar	
leibhéal an Aontais 
Eorpaigh	agus	ar	an	
leibhéal idirnáisiúnta

6D1 Cinnteoidh	RTRÁO	agus	an	
tIonad	Náisiúnta	le	Bithéagsúlacht	
Sonraí	go	gcuirfidh	Éire	feabhas	
ar	chainníocht	agus	cáilíocht	an	
rannchuidithe	a	dhéanann	sí	le	
moil	agus	líonraí	sonraí	ar	leibhéal	
an	Aontais	Eorpaigh	agus	ar	an	
leibhéal idirnáisiúnta, amhail 
an	tSaoráid	Dhomhanda	um	
Fhaisnéis	Bithéagsúlachta	agus	
an	Ghníomhaireacht	Eorpach	
Comhshaoil

An	líon	rannchuidithe	
sonraí	a	bheith	déanta	
le	moil	agus	líonraí	
sonraí	ar	leibhéal	an	
Aontais	Eorpaigh	
agus	ar	an	leibhéal	
idirnáisiúnta 
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Aguisín 

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus Ráiteas Scagtha Measúnachta Cuí

Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta

Is	é	is	Measúnacht	Straitéiseach	Timpeallachta	ann	ná	meastóireacht	fhoirmiúil,	oscailte	agus	
chórasach	ar	na	tionchair	shuntasacha	chomhshaoil	a	d’fhéadfadh	teacht	as	plean	nó	clár	a	chur	
chun	feidhme	nó	a	athrú.	Déantar	í	sula	ndéanfar	aon	chinneadh	chun	an	plean	nó	an	clár	lena	
mbaineann	a	chur	chun	feidhme	nó	a	athrú.	

Ba	leis	an	Treoir	maidir	le	Measúnacht	Straitéiseach	Timpeallachta,	2001	(arb	é	an	teideal	foirmiúil	
atá	uirthi	ná	Treoir	2001/42/CE	maidir	le	héifeachtaí	pleananna	agus	clár	áirithe	ar	an	gcomhshaol	
a	mheasúnú),	a	cuireadh	an	próiseas	Measúnachta	Straitéisí	Timpeallachta	ar	bhonn	foirmiúil	ar	fud	
an	Aontais	Eorpaigh.	Áirítear	leis	an	reachtaíocht	phríomha	lena	dtrasuitear	an	Treoir	isteach	i	ndlí	
na	hÉireann	Rialacháin	na	gComhphobal	Eorpach	(Measúnacht	Timpeallachta	ar	Phleananna	Áirithe	
agus	ar	Chláir	Áirithe)	2004	(I.R.	Uimh.	435	de	2004)	agus	na	Rialacháin	um	Pleanáil	agus	Forbairt	
(Measúnacht	Straitéiseach	Timpeallachta)	2004	(I.R.	Uimh.	436	de	2004).		Rinneadh	na	reachtanna	
sin	a	leasú	roinnt	uaireanta	chun	aird	a	thabhairt	ar	an	reachtaíocht	nua	um	chomhshaol,	pleanáil	
agus	forbairt	agus	chun	freagairt	do	shaincheisteanna	éiritheacha	trasghearrthacha	comhshaoil,	do	
bhreithiúnais	ón	gcúirt	agus	do	mhórchomhthéacsanna	beartais.

I	bprionsabal,	tá	feidhm	ag	an	Treoir	maidir	le	Measúnacht	Straitéiseach	Timpeallachta	maidir	le	
raon	leathan	pleananna	agus	clár	poiblí	a	bhféadfaidh	rialtais	nó	údaráis	náisiúnta	agus	réigiúnacha	
(údaráis	áitiúla	san	áireamh)	iad	a	ghlacadh	ar	an	leibhéal	náisiúnta	nó	áitiúil.	Áirítear	leo	sin	
pleananna	i	réimsí	na	húsáide	talún,	an	iompair,	na	talmhaíochta,	an	fhuinnimh,	na	dramhaíola,	na	
taiscéalaíochta	muirí,	etc.	Ní	go	díreach	le	beartais	a	bhaineann	an	Treoir	maidir	le	Measúnacht	
Straitéiseach	Timpeallachta.	Ina	ionad	sin,	baineann	sí	leis	na	cláir	agus	na	creataí	uileghabhálacha	
lena	bhféachtar	le	beartais	a	chur	chun	feidhme	agus	lena	bhféadfaí	tionchar	a	imirt	ar	an	
gcomhshaol	trí	athruithe	a	cheadú	in	úsáid	talún,	in	úsáid	acmhainní	uisce	nó	in	úsáid	sócmhainní	
tábhachtacha	eile	comhshaoil.

Tá	an	próiseas	Measúnachta	Straitéisí	Timpeallachta	cosúil	leis	an	bpróiseas	Measúnachta	Tionchair	
Timpeallachta	(rud	a	rialaítear	leis	an	Treoir	maidir	le	Measúnacht	Tionchair	Timpeallachta	a	tugadh	
isteach	sa	bhliain	1985).	Mar	sin	féin,	is	ar	thionscadail	shonracha	(tionscadail	forbartha	tithíochta	
nó	bonneagair,	tionscadail	tiontaithe	talún,	tionscadail	bhainistíochta	dramhaíola,	etc.)	a	dhéantar	
Measúnacht	Tionchair	Timpeallachta	de	ghnáth	agus	is	ar	na	pleananna	ardleibhéil	lena	n-éascófaí	
na	tionscadail	sin	atá	Measúnacht	Straitéiseach	Timpeallachta	dírithe.	Tá	Measúnacht	Straitéiseach	
Timpeallachta	dírithe,	mar	sin,	ar	phleananna	agus	cláir	arna	n-ullmhú	ag	údarás	náisiúnta,	
réigiúnach	nó	áitiúil.

Is	é	an	chéad	chéim	den	phróiseas	Measúnachta	Straitéisí	Timpeallachta	ná	scagadh,	ar	lena	
linn	a	mheasúnaítear	cé	acu	atá	nó	nach	bhfuil	an	plean	nó	an	clár	atá	beartaithe	éigeantach	
faoi	reachtaíocht	an	Aontais	Eorpaigh	nó	faoin	reachtaíocht	náisiúnta	agus	cé	acu	is	dóigh	
nó	nach	dóigh	go	mbeidh	aon	éifeachtaí	suntasacha	aige	ar	an	gcomhshaol.		Ceanglaítear	go	
huathoibríoch	go	ndéanfaí	Measúnacht	Straitéiseach	Timpeallachta	iomlán	agus	go	bhfoilseofaí	
miontuarascáil	measúnachta	i	gcás	catagóirí	áirithe	pleananna	agus	clár,	lena	n-áirítear	pleananna	
arna	n-ullmhú	don	talmhaíocht,	don	fhoraoiseacht,	d’iascaigh,	d’fhuinneamh,	don	tionscal,	don	
iompar,	do	bhainistíocht	dramhaíola,	do	bhainistíocht	acmhainní	uisce,	don	teileachumarsáid,	don	
turasóireacht,	do	phleanáil	baile	agus	contae	nó	d’úsáid	talún,	i	gcás	gur	pleananna	iad	sin	lena	
gcruthófaí	creat	le	haghaidh	toilithe	forbartha	amach	anseo	i	leith	tionscadail	áirithe.
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Ag	teacht	sna	sála	ar	an	gcéim	comhairliúcháin	phoiblí	don	cheathrú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
um	Bithéagsúlacht,	tarlóidh	sé,	tar	éis	na	gníomhartha	atá	beartaithe	a	athrú	chun	dáta	bunaithe	ar	
aighneachtaí	ó	mhuintir	na	hÉireann	agus	ó	ghrúpaí	geallsealbhóirí	éagsúla,	go	ndéanfar	measúnacht	
scagtha	iomlán	chun	a	chinneadh	cé	acu	is	dóigh	nó	nach	dóigh	go	mbeidh	aon	éifeachtaí	
suntasacha	ag	an	bPlean	ar	an	gcomhshaol.	Más	rud	é	go	gcinnfear	sa	phróiseas	scagtha	gur	dóigh	
go	dtiocfaidh	éifeachtaí	comhshaoil	as	an	bPlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	a	
chur	chun	feidhme,	bogfaidh	an	próiseas	Measúnachta	Straitéisí	Timpeallachta	ar	aghaidh	chuig	an	
gcéad	chéim	eile,	ar	a	dtugtar	scóipeáil,	ar	lena	linn	a	shainaithneofaí	an	raon	tionchar	comhshaoil	
a	d’fhéadfadh	a	bheith	ann.	Is	é	a	bheadh	i	gceist	leis	an	gcéad	chéim	eile	ná	dóchúlacht,	méid	agus	
déine	na	dtionchar	sin	a	mheasúnú	go	mion	agus	Tuarascáil	maidir	le	Measúnacht	Straitéiseach	
Timpeallachta	a	ullmhú.	Bheadh	an	tuarascáil	sin	ar	oscailt	le	haghaidh	comhairliúcháin	ansin	
agus	chuirfí	na	tosca	iomchuí	comhshaoil	san	áireamh	sa	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht	sula	dtabharfaí	chun	críche	é.		Is	é	a	bheadh	i	gceist	leis	an	gcéim	dheireanach	den	
phróiseas	ná	Ráiteas	maidir	le	Measúnacht	Straitéiseach	Timpeallachta	a	fhoilsiú,	rud	ina	leagfaí	
amach	na	héifeachtaí	comhshaoil	ar	dóigh	dóibh	a	bheith	ann,	conas	a	sainaithníodh	iad	agus	conas	
a	dhéileáiltear	leo	faoin	bPlean	deiridh.	

Ag	an	gcéim	seo	de	phróiseas	forbartha	an	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht,	
cinneadh	i	réamh-athbhreithniú	ginearálta	nach	gceanglaítear	go	huathoibríoch	faoin	Treoir	maidir	
le	Measúnacht	Straitéiseach	Timpeallachta	ná	faoi	reachtaíocht	ghaolmhar	cur	chun	feidhme	na	
hÉireann	go	ndéanfaí	Measúnacht	Straitéiseach	Timpeallachta	ar	an	bPlean,	toisc	nach	dtagann	
an	Plean	faoi	aon	cheann	de	na	catagóirí	pleananna	nó	clár	dá	bhfuil	Measúnacht	Straitéiseach	
Timpeallachta	éigeantach	agus	toisc	nach	leagtar	amach	ann	aon	struchtúir	bheartais	ná	aon	
chreataí	beartais	le	haghaidh	toilithe	forbartha	nó	pleanála.	Tugadh	le	fios	san	athbhreithniú	tosaigh	
sin	freisin	go	dtarlódh	sé,	dá	gcuirfí	chun	feidhme	ina	n-iomláine	iad,	go	rachadh	torthaí	an	Phlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht,	mar	atá	liostaithe	faoi	gach	ceann	de	na	Cuspóirí	sa	
dréachtdoiciméad	seo,	chun	tairbhe	do	bhithéagsúlacht	na	hÉireann	agus	don	mhórchomhshaol	
agus	go	réiteodh	siad	an	bealach	le	haghaidh	tuilleadh	tionchar	dearfach	a	bhaint	amach	sa	
todhchaí.		Mar	sin	féin,	toisc	nach	dtabharfar	na	gníomhartha	faoin	bPlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	
um	Bithéagsúlacht	(agus,	dá	bhrí	sin,	na	torthaí	a	d’fhéadfadh	a	bheith	ann)	chun	críche	ach	amháin	
tar	éis	an	phróisis	comhairliúcháin	phoiblí,	ní	bheifear	in	ann	mionmheasúnacht	scagtha	a	dhéanamh	
roimh	an	am	sin.		Déanfaidh	an	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	torthaí	an	phróisis	
scagtha	Measúnachta	Straitéisí	Timpeallachta	don	cheathrú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht	a	fhoilsiú	sula	dtabharfar	an	Plean	sin	chun	críche	go	luath	sa	bhliain	2023.			

Measúnacht Chuí

Is	é	is	Measúnacht	Chuí	ann	ná	measúnacht	ar	na	himpleachtaí	diúltacha	a	d’fhéadfadh	a	bheith	ag	
plean	nó	tionscadal	ar	láithreáin	laistigh	de	líonra	Natura	2000	–	is	iad	sin,	Limistéir	Chaomhantais	
Speisialta	atá	ainmnithe	le	haghaidh	an	fhiadhúlra	faoin	Treoir	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	
Gnáthóga	agus	Limistéir	Chosanta	Speisialta	atá	ainmnithe	go	sonrach	le	haghaidh	éin	a	chaomhnú	
faoin	Treoir	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	hÉin1.	Tá	a	lán	cosúlachtaí	ann	idir	an	próiseas	Measúnachta	
Cuí	agus	an	próiseas	Measúnachta	Straitéisí	Timpeallachta	agus	an	próiseas	Measúnachta	Tionchair	
Timpeallachta	araon,	agus	measúnacht	scagtha	á	déanamh	i	dtús	an	phróisis	chun	a	shuí	cé	acu	a	
cheanglaítear	nó	nach	gceanglaítear	go	ndéanfaí	Measúnacht	Chuí.		

1	Is	é	an	teideal	foirmiúil	atá	ar	an	Treoir	maidir	le	Gnáthóga	ná	Treoir	92/43/CEE	ón	gComhairle	Eorpach	an	21	Beal-
taine	1992	maidir	le	gnáthóga	nádúrtha	agus	fauna	agus	flora	fiáine	a	chaomhnú.	Is	é	an	teideal	foirmiúil	atá	ar	an	Treoir	
maidir	le	hÉin	ná	Treoir	2009/147/CE	ó	Pharlaimint	na	hEorpa	agus	ón	gComhairle	maidir	le	héin	fhiáine	a	chaomhnú.	
Ba	sa	bhliain	1979	a	glacadh	an	Treoir	maidir	le	hÉin	ar	dtús,	a	fhágann	go	bhfuil	sí	ar	an	bpíosa	reachtaíochta	com-
hshaoil	is	sine	san	Aontas	Eorpach.	Ba	le	Rialacháin	na	gComhphobal	Eorpach	(Éin	agus	Gnáthóga	Nádúrtha),	2011,	arna	
leasú,	a	trasuíodh	an	dá	threoir	isteach	i	ndlí	na	hÉireann.
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Tá	an	ceanglas	le	haghaidh	“Measúnacht	Chuí”	a	dhéanamh	leagtha	amach	in	Airteagail	6(3)	agus	
6(4)	den	Treoir	maidir	le	Gnáthóga.	

I	gcás	Measúnachta	Cuí,	ní	mór	a	chinneadh	sa	chéim	scagtha	cé	acu,	bunaithe	ar	réamh-
mheasúnacht	agus	ar	chritéir	oibiachtúla,	a	d’fhéadfadh	éifeachtaí	suntasacha	a	bheith	ag	plean	nó	
tionscadal,	ina	aonar	nó	i	gcomhcheangal	le	pleananna	nó	tionscadail	eile,	ar	láithreán	Natura	2000,	
agus	aird	shonrach	á	tabhairt	ar	chuspóirí	agus	leasanna	caomhantais	an	láithreáin.	Sna	téarmaí	
is	simplí,	ní	mór	a	chinneadh	cé	acu	a	d’fhéadfadh	nó	nach	bhféadfadh	an	plean	nó	an	tionscadal	
beartaithe	tionchar	a	imirt	ar	na	gnáthóga	nó	na	speicis	dá	bhfuil	láithreán	nó	láithreáin	ainmnithe	
nó	cé	acu	a	d’fhéadfadh	nó	nach	bhféadfadh	sé	tionchar	a	imirt	ar	shlí	eile	ar	chuspóirí	caomhantais	
an	láithreáin	nó	na	láithreán	atá	i	gceist.	

Sa	phróiseas	Measúnachta	Straitéisí	Timpeallachta	agus	sa	phróiseas	Measúnachta	Cuí	araon	(agus	
sa	phróiseas	Measúnachta	Tionchair	Timpeallachta	freisin),	ní	mór	prionsabal	an	réamhchúraim	a	
chur	i	bhfeidhm	agus	aon	chinntí	tábhachtacha	á	ndéanamh	maidir	le	tionchair	chomhshaoil.	Fágann	
sé	sin	nach	féidir	an	easpa	cinnteachta	maidir	le	dóchúlacht	nó	déine	na	dtionchar	a	d’fhéadfadh	a	
bheith	ann	a	ghlacadh	mar	fhorais	le	gan	breithniú	a	dhéanamh	ar	na	tionchair	sin.	Sa	chleachtas,	
fágann	sé	sin	go	gceanglófar	go	ndéanfaí	Measúnacht	Chuí	iomlán	ar	aon	phlean	ar	ina	leith	a	
chinnfear	ag	an	gcéim	scagtha	gur	dóigh	go	mbeidh	tionchair	shuntasacha	aige	nó	ar	aon	phlean	
nach	bhfuiltear	cinnte	nó	ar	an	eolas	ag	an	gcéim	scagtha	faoi	cé	acu	a	bheidh	nó	nach	mbeidh	aon	
tionchair	shuntasacha	aige.

Suíodh	i	gcásdlí	an	Aontais	Eorpaigh	gur	cheart	measúnachtaí	a	dhéanamh	ar	bhonn	na	fianaise	
eolaíche	is	fearr	agus	na	modhanna	eolaíocha	is	fearr.	Dá	réir	sin,	ní	mór	sonraí	agus	faisnéis	a	fháil	
faoin	tionscadal	agus	faoin	láithreán,	mar	aon	le	hanailís	ar	na	héifeachtaí	a	d’fhéadfadh	a	bheith	
ann	ar	an	láithreán.	A	luaithe	a	chríochnófar	an	mhionmheasúnacht	ar	an	acmhainneacht	atá	ann	go	
n-imreofaí	tionchar	ar	an	láithreán	nó	na	láithreáin,	cuirfear	miontuarascáil	measúnachta	tionchair
(ar	a	dtugtar	Ráiteas	Tionchair	Natura)	le	chéile	agus	foilseofar	le	haghaidh	comhairliúcháin	í.

Ag	teacht	sna	sála	ar	an	réamh-athbhreithniú	scagtha	Measúnachta	Straitéisí	Timpeallachta,	rinne	
foireann	forbartha	an	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	athbhreithniú	den	chineál	
céanna	ar	na	tionchair	a	d’fhéadfadh	a	bheith	ag	an	gceathrú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht.	Cinneadh	san	athbhreithniú	sin	go	dtarlódh	sé,	bunaithe	ar	na	Cuspóirí	agus	na	
Torthaí	atá	curtha	i	láthair	sa	doiciméad	seo,	nár	cheart	go	mbeadh	ag	an	bPlean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht,	dá	gcuirfí	chun	feidhme	é,	ach	tionchair	dhearfacha	ar	láithreáin	
Natura	2000.	Mar	shampla,	maidir	leis	na	hiarrachtaí	a	dhéanfar	chun	an	reachtaíocht	fiadhúlra	
a	neartú,	chun	aghaidh	a	thabhairt	ar	thionchair	an	athraithe	aeráide	ar	láithreáin	agus	speicis	
chosanta	agus	chun	leas	a	bhaint	as	an	mbithéagsúlacht	ar	fud	thírdhreach	na	hÉireann,	ba	cheart	
go	mbeadh	tionchair	dhearfacha	intomhaiste	acu	ar	gach	ceann	de	láithreáin	Natura	2000	na	
hÉireann.	Amhail	i	gcás	an	phróisis	scagtha	Measúnachta	Straitéisí	Timpeallachta,	áfach,	ceanglófar	
go	ndéanfaí	próiseas	foirmiúil	iomlán	scagtha	Measúnachta	Cuí	ar	an	dréacht	athraithe	chun	dáta	
den	Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	a	ullmhófar	tar	éis	an	comhairliúchán	poiblí	
a	chur	i	gcrích	agus	tar	éis	breithniú	a	dhéanamh	ar	thuilleadh	ionchuir	ó	gheallsealbhóirí	go	luath	sa	
bhliain	2023.
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Tábla na ngníomhartha uile sa 4ú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Bithéagsúlacht 

Uimhir 
ghnímh

Gníomh

ME1	 Forbróidh	RTRÁO	agus	an	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	rianaire	dul	
chun	cinn	don	Phlean	seo,	rud	a	bheidh	cosúil	le	Rianaire	Gníomhartha	Straitéis	
Bhithéagsúlachta	an	Aontais	Eorpaigh,	lena	léarscáilítear	an	Plean	seo	le	Comhaon-
tuithe Comhshaoil Iltaobhacha freisin

ME2 Tabharfaidh	gach	eintiteas	atá	freagrach	as	gníomhartha	laistigh	den	Phlean	seo	an	
t-eolas	is	deireanaí	ar	dhul	chun	cinn	gach	bliain	agus	rannchuideoidh	siad	le	hAth-
bhreithniú	Eatramhach	agus	le	hAthbhreithniú	Deiridh	ar	an	bPlean

ME3 Ullmhóidh	an	Grúpa	Oibre	Bithéagsúlachta	Athbhreithniú	Eatramhach	ar	an	bPlean	
chun	measúnú	a	dhéanamh	ar	an	méid	dul	chun	cinn	atá	déanta	agus	chun	moltaí	
a	ullmhú	le	haghaidh	feabhsuithe	a	bhaint	amach	nó	le	haghaidh	gníomh	breise	a	
dhéanamh

ME4 Le	hionchuir	eolaíocha	neamhspleácha,	ullmhóidh	an	Grúpa	Oibre	Bithéagsúlachta	
Athbhreithniú	Deiridh	ar	an	bPlean	chun	measúnú	a	dhéanamh	ar	an	méid	dul	chun	
cinn	atá	déanta	agus	chun	moltaí	a	ullmhú	le	haghaidh	an	chéad	Phlean	Gníom-
haíochta	Náisiúnta	eile	um	Bithéagsúlacht

ME5 Déanfar	meastóireacht	eolaíoch	neamhspleách	–	mar	shampla,	meastóireacht	
ón	bhFóram	Náisiúnta	Bithéagsúlachta	–	ar	thionchar	an	Phlean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	ar	an	ngéarchéim	bithéagsúlachta,	agus	aird	á	tabhairt	
inti	ar	na	hiarrachtaí	faireacháin	agus	measúnachta	atá	ar	bun,	agus	eiseofar	í	mar	
choimre	a	ghabhann	leis	an	tuarascáil	bhliantúil	ar	dhul	chun	cinn	nó	leis	an	Athbh-
reithniú	Deiridh

1A1 Le	hionchur	ón	nGrúpa	Oibre	Bithéagsúlachta	idir-rannach,	ullmhóidh	RTRÁO	
tuarascáil	bhliantúil	ar	dhul	chun	cinn	ar	chur	chun	feidhme	ghníomhartha	an	
Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	lena	cur	faoi	bhráid	an	Choiste	
Comh-aireachta	um	Chomhshaol	agus	Athrú	Aeráide		

1A2 Cuirfidh	RTRÁO	an	Plean	Gníomhaíochta	Straitéiseach	a	thiocfaidh	as	an	Athbh-
reithniú	ón	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	chun	feidhme

1A3 Déanfaidh	RTRÁO	athbhreithniú	ar	na	moltaí	a	thiocfaidh	as	an	tionscadal	taighde	
dar	teideal	Measúnacht	ar	Riachtanais	Airgeadais	Bithéagsúlachta	agus	molfaidh	sé	
conairí	dá	gcur	chun	feidhme

1A4 Seolfaidh	an	Fóram	Náisiúnta	Bithéagsúlachta	athbhreithniú	neamhspleách	ar	an	
Measúnacht	ar	Riachtanais	Airgeadais	Bithéagsúlachta

1A5 Cuirfidh	an	Rialtas	tograí	chun	tosaigh	le	haghaidh	caiteachas	bithéagsúlachta	a	
chlibeáil	ar	fud	an	Rialtais

1A6 Déanfaidh	gach	Roinn	iomchuí	agus	gach	Comhlacht	Rialtais	iomchuí	iniúchadh	ar	
na	riachtanais	saineolais	agus	oiliúna	bithéagsúlachta	atá	ann	ar	fud	na	státseir-
bhíse,	agus	cuirfidh	siad	moltaí	chun	feidhme	le	haghaidh	socruithe	rialachais,	cur	
chun	feidhme	agus	oiliúna	a	fheabhsú

1A7 Cuirfidh	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	an	Straitéis	Gníomhaíochta	Bithéagsúlach-
ta	uaithi	don	tréimhse	2022-2026	chun	feidhme,	lena	n-áirítear	Oifigeach	
Bithéagsúlachta	a	cheapadh,	chun	tacú	le	spriocanna	an	Phlean	Gníomhaíochta	
Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht

1B1 Déanfaidh	RTRÁO	iniúchadh	ar	an	bPlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	
Bithéagsúlacht	a	chur	ar	bhonn	reachtúil
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Uimhir 
ghnímh

Gníomh

1B2 Déanfar	athbhreithniú	ar	chomhdhéanamh	an	ghrúpa	oibre	idir-rannaigh	chun	
a	chinntiú	go	ndéanfar	ionadaíocht	níos	fearr	do	ranna,	gníomhaireachtaí	agus	
earnálacha difriúla air

1B3 Saineoidh	RTRÁO	agus	an	Chomhairle	Oidhreachta	ról	agus	sainchúram	straitéi-
seach	an	Ionaid	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	i	ndáil	le	freastal	ar	riachtanais	
sonraí	agus	faisnéise	bithéagsúlachta	na	hÉireann	agus	i	ndáil	le	cabhrú	leis	an	
bPlean	seo	a	sholáthar

1B4 Faoin	mbliain	2026,	oibreoidh	RTRÁO	le	hÚdaráis	Áitiúla	chun	Clár	Oifigeach	
Bithéagsúlachta	a	bhunú,	áit	a	gceapfar	Oifigeach	Bithéagsúlachta	tiomnaithe	i	
ngach	Údarás	Áitiúil	agus	a	soláthrófar	treoir	thiomnaithe	maidir	leis	an	ról	atá	ag	
Oifigigh	Bhithéagsúlachta

1B5 Faoin	mbliain	2024,	foilseoidh	an	Chomhairle	Oidhreachta	treoirlínte	athraithe	
chun	dáta	maidir	le	conas	Pleananna	Gníomhaíochta	Áitiúla	um	Bithéagsúlacht	a	
tháirgeadh	agus	iad	a	chomhtháthú	le	Pleananna	Forbartha	Cathrach	agus	Contae

1B6 Cuirfidh	gach	Údarás	Áitiúil	Plean	Gníomhaíochta	um	Bithéagsúlacht	i	bhfeidhm	
faoi	dheireadh	na	bliana	2026,	ar	plean	é	a	bheidh	faoi	réir	próisis	thráthrialta	ath-
bhreithniúcháin	agus	leasúcháin	ar	aon	dul	leis	na	caighdeáin	treoirlíne	iomchuí

1C1 Déanfaidh	Ranna	agus	Gníomhaireachtaí	a	bhfuil	freagracht	orthu	as	an	bPlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	rannchuidiú	leis	an	Athbhreithniú	
Náisiúnta ar Úsáid Talún freisin

1C2 Déanfaidh	RTBM	faireachán	ar	éifeachtúlacht	na	ngníomhartha	a	rinneadh	chun	
an	bhithéagsúlacht	a	chur	chun	cinn	faoi	Phlean	Straitéiseach	an	Chomhbheartais	
Talmhaíochta	agus	tabharfaidh	sé	tuairisc	ar	an	éifeachtúlacht	sin

1C3 Cinnteoidh	RTBM	go	dtabharfar	dreasachtaí	d’fheirmeoirí	chun	gnáthóga	a	chruthú	
agus	a	chothabháil	ar	fheirmeacha	mar	chuid	de	Phlean	Straitéiseach	an	Chomhb-
heartais	Talmhaíochta	ó	Éirinn	don	tréimhse	2023-2027	agus	mar	chuid	den	Phlean	
Forbartha	Tuaithe	ó	Éirinn,	a	luíonn	faoi	bhun	an	Phlean	Straitéisigh

1C4 Bunóidh	RTRÁO	foghrúpa	de	chuid	an	Ghrúpa	Oibre	Bithéagsúlachta	chun	a	
iniúchadh	cén	dóigh	ar	féidir	réimsí	iomchuí	beartais	a	chur	san	áireamh	sna	Táscairí	
Náisiúnta	Bithéagsúlachta	

1D1 Ceapfar	saineolaí	cumarsáide	chuig	an	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúl-
ra	chun	feasacht	agus	tacaíocht	an	phobail	a	ghiniúint	i	leith	nithe	caomhantais	
agus	athchóirithe

1D2 Cuirfidh	RTRÁO	agus	comhlachtaí	iomchuí	eile	leis	na	baraiméadair	bhithéagsúlach-
ta	agus	feasachta	atá	ann	cheana	chun	a	mhéid	atá	an	pobal	nasctha	leis	an	
mbithéagsúlacht	a	thomhas

1D3 Méadóidh	Údarás	na	Gaeltachta	an	fheasacht	atá	ag	pobail	Ghaeltachta	ar	
shaincheisteanna	bithéagsúlachta,	agus	rannpháirtíocht	na	bpobal	sin	i	sainche-
isteanna	bithéagsúlachta,	tríd	an	Scéim	Fostaíochta	Pobail	agus	an	Scéim	Shóisialta	
Tuaithe

1D4 Déanfaidh	an	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	Straitéis	um	Eolaíocht	
Saoránach	Bithéagsúlachta	a	tháirgeadh	agus	a	chur	chun	feidhme	chun	rann-
pháirtíocht	saoránach	leis	an	mbithéagsúlacht	talún	agus	mhuirí	a	chur	chun	cinn	
agus	chun	tuilleadh	feasachta	a	fhorbairt	ar	luach	na	bithéagsúlachta	áitiúla
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1D5 Leanfaidh	RTRÁO,	RFTP	agus	RCAC	le	tacaíocht	a	chothú	do	thionscnaimh	
bhithéagsúlachta	pobail	amhail	an	scéim	deontas	um	Beagthionscadail	Taifeadta,	
Ciste	Comhshaoil	agus	Dúlra	na	Fondúireachta	Pobail	d’Éirinn,	LEADER,	Clár	21	
Áitiúil,	an	Ciste	um	Oileán	Comhroinnte,	an	Scéim	um	Rannpháirtíocht	Pobail	le	
Tailte	Portaigh,	agus	Scéim	Deontas	Geo-Oidhreachta	Shuirbhéireacht	Gheolaíoch-
ta	na	hÉireann

1D6 Leanfaidh	RTRÁO	le	tacú	le	tionscadail	bhithéagsúlachta	na	nÚdarás	Áitiúil	tríd	an	
gCiste	Gníomhaíochta	Áitiúil	um	Bithéagsúlacht	ar	feadh	thréimhse	feidhme	an	
Phlean	seo

1D7 Déanfaidh	RTRÁO	agus	RTBM	obair	an	Ardáin	um	Ghnó	ar	son	na	Bithéagsúlachta	
a	chistiú,	a	chothú	agus	a	chur	chun	cinn	le	linn	a	thréimhse	bunaithe	tosaigh	trí	
bliana

1D8 Rachaidh	an	tArdán	um	Ghnó	ar	son	na	Bithéagsúlachta	i	dteagmháil	leis	an	lucht	
gnó	chun	feabhas	a	chur	ar	ghníomhaíocht	na	hearnála	príobháidí	i	réimse	na	
bithéagsúlachta

1D9 Soláthróidh	an	tArdán	um	Ghnó	ar	son	na	Bithéagsúlachta	sásra	le	haghaidh	acm-
hainní	earnála	príobháidí	a	mheaitseáil	le	tionscadail	chuí	bhithéagsúlachta

1E1 Cuirfidh	RTRÁO	athbhreithniú	ar	an	reachtaíocht	Fiadhúlra	i	gcrích
1E2 Foilseoidh	RTRÁO	reachtaíocht	chun	bunús	dlí	a	thabhairt	do	Pháirceanna	Náisiún-

ta
1E3 Oibreoidh	RTRÁO	i	gcomhar	le	grúpaí	iomchuí	amhail	an	Garda	Síochána,	Seirbhís	

Custam	na	gCoimisinéirí	Ioncaim	agus	na	breithiúna	chun	a	chinntiú	go	soláthró-
far	oiliúint	leordhóthanach	agus	acmhainní	leordhóthanacha	chun	an	reachtaíocht	
comhshaoil	agus	fiadhúlra	a	fhorfheidhmiú

1E4 Déanfaidh	RTBM	athbhreithniú	ar	na	Rialacháin	um	Measúnacht	Tionchair	Timpeal-
lachta	(Talmhaíocht)

2A1 Críochnóidh	RTRÁO	an	obair	atá	ar	bun	chun	láithreáin	a	roghnú,	agus	fógra	a	
thabhairt	ina	dtaobh,	le	haghaidh	cosaint	a	thabhairt	do	na	gnáthóga	agus	na	spei-
cis	atá	liostaithe	san	Iarscríbhinn	a	ghabhann	leis	an	Treoir	ón	Aontas	Eorpach	maid-
ir	le	Gnáthóga	agus	an	Treoir	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	hÉin

2A2 Foilseoidh	RTRÁO	cuspóirí	caomhantais	mionsonraithe	atá	sonrach	don	láithreán	le	
haghaidh	gach	Limistéir	Caomhantais	Speisialta	agus	gach	Limistéir	Cosanta	Spei-
sialta 

2A3 Tar	éis	dó	dul	i	gcomhairle	le	comhlachtaí	iomchuí	eile,	cuirfidh	RTRÁO	athbh-
reithniú	ar	a	chórais	cheadúnúcháin	agus	toilithe	i	gcrích	chun	gníomhaíochtaí	
inbhuanaithe	a	éascú	laistigh	de	láithreáin	Natura	2000

2A4 Déanfaidh	RTRÁO	foilsiú	agus	cur	chun	feidhme	ar	Phleananna	um	Ghníomhaíocht	
ar	son	Speiceas	nó	um	Fhreagairt	do	Bhagairtí	lena	ngabhann	spriocanna	pobail	do	
speicis	atá	faoi	bhagairt	agus	i	mbaol	agus	a	bhfuil	stádas	neamhfhabhrach	acu	nó	a	
mbíonn	a	líon	ag	laghdú

2A5 Tacóidh	RTRÁO	agus	eagraíochtaí	iomchuí	eile	le	cláir	chaomhantais	atá	sonrach	
don	speiceas	agus	don	ghnáthóg	

2A6 Oibreoidh	RTRÁO	chun	a	chinntiú	go	mbeidh	acmhainní	cuí	á	gcur	ar	fáil	do	tha-
caíocht	don	fheirmeoireacht	ar	son	an	dúlra	chun	an	líon	feirmeacha	a	bheidh	ag	
glacadh	páirt	i	scéimeanna	den	sórt	sin	a	mhéadú
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2A7 Ag	obair	dó	le	geallsealbhóirí	iomchuí,	sainaithneoidh	RTRÁO	limistéir	a	gheallfar	a	
bheith	ina	limistéir	chosanta,	ag	cloí	leis	na	critéir	atá	leagtha	amach	faoi	Straitéis	
Bhithéagsúlachta	an	Aontais	Eorpaigh

2A8 Tacóidh	RTRÁO,	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	agus	eagraíochtaí	iomchuí	eile	le	tionsc-
naimh	chaomhantais	ex	situ,	agus	oibreoidh	siad	i	gcomhar	le	zúnna,	le	huisceadáin	
agus	le	garraithe	lus	chun	a	shainaithint	cé	na	speicis	dhúchasacha	a	dteastaíonn	
caomhantas	uathu	agus	a	d’fhéadfadh	leas	a	bhaint	as	bainistíocht	ex	situ	

2A9 Bunóidh	Zú	Bhaile	Átha	Cliath	Ionad	Náisiúnta	um	Marthanas	Speiceas	a	bheidh	
lonnaithe	sa	zú,	agus	an	acmhainn	náisiúnta	le	haghaidh	measúnuithe	ar	chaomhan-
tas	speiceas,	pleanáil	caomhantais	agus	gníomhaíocht	caomhantais	á	méadú

2A10 Déanfaidh	Údarás	na	Gaeltachta	athbhreithniú	ar	na	heastáit	agus	na	tailte	atá	
laistigh	dá	chriosanna	oibriúcháin	d’fhonn	pleananna	bainistíochta	atá	sonrach	don	
láithreán	a	chruthú;	limistéir	atá	laistigh	de	thailte	Natura	2000,	nó	atá	nasctha	leo	
ón	taobh	éiceolaíoch	de,	a	shainaithint	chun	tacú	le	comhlíonadh	chuspóirí	caom-
hantais	na	láithreán	sin;	sainaithint	a	dhéanamh	ar	thailte	atá	oiriúnach	dá	gcur	ar	
áireamh	sa	Phlean	um	Pailneoirí	Uile-Éireann	agus,	dá	mb’fhéidir,	iad	a	dhéanamh	
ina	gcomhpháirtí	den	phlean;	sainaithint	a	dhéanamh	ar	thailte	atá	oiriúnach	do	
ghníomhú	mar	Chonairí	Bithéagsúlachta,	agus	aithris	á	déanamh	ar	struchtúr	agus	
éagsúlacht	an	fhásra	dhúchasaigh

2B1 Déanfaidh	RTBM	agus	Teagasc	forbairt	agus	cur	chun	feidhme	ar	bhearta	aeráide	
agra-chomhshaoil	toradhbhunaithe	ab	infheidhme	go	forleathan	mar	chuid	de	
Phlean	Straitéiseach	an	Chomhbheartais	Talmhaíochta	ó	Éirinn,	lena	n-áireofar	
bearta	suntasacha	um	ghnáthóga	a	chothabháil	agus	a	athchóiriú

2B2 Tacóidh	RTRÁO	agus	RTBM	le	tionscnaimh	um	Fheirmeoireacht	ar	son	an	Dúlra	
lena	mbreiseofar	go	sonrach	an	nascacht	éiceolaíoch	sa	tírdhreach,	lena	n-áireofar	
tionscnaimh	i	dTuaisceart	Éireann	tríd	an	gCiste	um	Oileán	Comhroinnte

2B3 Tacóidh	RTBM	agus	Teagasc	le	feirmeoirí	aistriú	chuig	feirmeoireacht	orgánach	
2B4 Molfaidh	RTBM,	Teagasc,	Údaráis	Áitiúla	agus	geallsealbhóirí	iomchuí	eile	bearta	

chun	úsáid	lotnaidicídí	in	Éirinn	a	laghdú	faoi	50%	faoin	mbliain	2030	
2B5 Oibreoidh	RTBM,	RTRÁO,	an	Chomhairle	Oidhreachta,	an	lucht	léinn	agus	in-

stitiúidí	taighde	le	chéile	chun	forbairt	a	dhéanamh	ar	bhearta	agus	ar	uirlisí	ta-
caíochta	chun	cothabháil	agus	breisiú	a	dhéanamh	ar	na	seirbhísí	bithéagsúlachta	
agus	éiceachórais	a	bhaineann	le	córais	éiceolaíochta	talmhaíochta,	lena	n-áirítear	
feirmeoireacht	agus	talamh	feirme	lena	ngabhann	ardluach	dúlra

2B6 Déanfaidh	RTRÁO,	Bord	na	Móna,	RCAC,	RTBM	agus	geallsealbhóirí	iomchuí	eile	
cur	chun	feidhme	ar	an	Straitéis	Náisiúnta	um	Thailte	Móna	2015-2025	agus	ar	
athruithe	beartais	ina	dhiaidh	sin,	agus	an	t-athbhreithniú	lár	téarma	a	rinneadh	sa	
bhliain	2021	á	chur	san	áireamh

2B7 Déanfaidh	Bord	na	Móna	forbairt	agus	foilsiú	ar	leagan	athraithe	chun	dáta	den	
Phlean	Gníomhaíochta	um	Bithéagsúlacht	uaidh

2B8 Sainaithneoidh	RTBM	gníomhartha	cuí	chun	an	bhithéagsúlacht	a	bhreisiú,	lena	
n-áirítear	seirbhísí	éiceachórais	chultúrtha	ó	fhoraoisí	na	hÉireann	a	bhreisiú,	le	linn
an	Straitéis	Náisiúnta	Foraoise	nua	agus	an	chéad	Chlár	Foraoiseachta	eile	a	ullmhú

2B9 Leanfaidh	RTBM	le	cur	crann	dúchasach	ag	Údaráis	Áitiúla	agus	ag	comhlachtaí	eile	
Stáit/leathstáit	a	chur	chun	cinn	agus/nó	a	chur	ar	aghaidh
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2B10 Féachfaidh	RTBM,	Údaráis	Áitiúla,	Bonneagar	Iompair	Éireann,	RTRÁO	agus	Oifig	
na	nOibreacha	Poiblí	le	speicis	dhúchasacha,	cineálacha	dúchasacha	agus	lanrásaigh	
dhúchasacha	ó	fhoinsí	dúchasacha	cuí	a	úsáid	ina	n-oibreacha	tírdhreachaithe,	i	
gcás	go	mbeidh	sé	cuí	ábhar	den	sórt	sin	a	úsáid

2B11 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	comhpháirtithe	i	dTuaisceart	Éireann	agus	le	gníomhaithe	
eile	atá	liostaithe	sa	Phlean	um	Pailneoirí	Uile-Éireann	2021-2025,	cuirfidh	an	
tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	gníomhartha	cuí	atá	liostaithe	sa	Phlean	
chun	feidhme	agus	tacóidh	sé	le	gníomhaíochtaí	um	pailneoirí	talamh	feirme	a	
chaomhnú	tar	éis	na	bliana	2025

2B12 Leanfaidh	an	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra	le	cistiú	a	thabhairt	don	
fhaireachán	a	dhéanann	an	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	ar	phailneoirí

2B13 Leanfaidh	ranna	agus	gníomhaireachtaí	le	comhoibriú	ar	thionscadail	iomchuí	a	
rannchuidíonn	leis	an	gcuspóir	arb	é	atá	ann	feabhas	a	chur	ar	an	mbithéagsúlacht,	
ar	an	aeráid,	ar	cháilíocht	an	uisce	agus	ar	chuspóirí	eile	comhshaoil,	lena	n-áirítear	
cistiú	a	soláthraíonn	an	tAontas	Eorpach	é

2B14 Oibreoidh	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	i	gcomhar	le	húdaráis	iomchuí	chun	a	chin-
ntiú	gurb	é	an	toradh	a	bheidh	ar	phleanáil	Bainistíochta	Riosca	Tuile	agus	ar	an	
Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta, ar an Measúnacht Tionchair Timpeallachta 
agus	ar	an	Measúnacht	Chuí	a	ghabhann	léi	ná	go	n-íoslaghdófar	méid	na	seirbhísí	
bithéagsúlachta	agus	éiceachórais	a	chaillfear,	agus	déanfar	amhlaidh	trí	bheartais	
a	ghlacadh	i	leith	tuilleadh	beart	bainistíochta	riosca	tuile	neamhstruchtúrach	agus	
dobharcheantair uile a chur chun cinn

2B15 Cinnteoidh	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	go	measúnófar	an	draenáil	shuntasach	ar	fad	
(draenáil	artaireach),	lena	n-áireofar	draenáil	tosaigh	agus	draenáil	chothabhála	ara-
on,	ó	thaobh	na	n-impleachtaí	a	bheidh	aici	don	bhithéagsúlacht,	agus	do	bhogach	
go	háirithe,	de

2B16 Ag	obair	di	i	gcomhordú	le	geallsealbhóirí	iomchuí	eile,	leanfaidh	Oifig	na	nOibrea-
cha	Poiblí	lena	cuid	eolais	agus	acmhainne	a	bhreisiú	maidir	le	Réitigh	Dhúlrabhu-
naithe	le	haghaidh	Bainistíocht	Dobharcheantar	agus	measúnóidh	sí	na	Réitigh	
Dhúlrabhunaithe	fhéideartha	le	haghaidh	Bainistíocht	Dobharcheantar	mar	chuid	
de	scéimeanna	faoisimh	tuile	a	fhorbairt	sa	todhchaí

2B17 Déanfaidh	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	athbhreithniú	ar	na	scéimeanna	faoisi-
mh	tuile	atá	ann	cheana,	ar	lena	linn	a	shainaithneofar	deiseanna	le	haghaidh	
bearta	breisithe	bithéagsúlachta	a	iarfheistiú	agus	a	dhéanfar	dea-chleachtas	
bithéagsúlachta	ó	na	ceachtanna	arna	bhfoghlaim	a	fhorbairt	ina	threoir	le	haghaidh	
scéimeanna nua

2C1 Soláthróidh	comhlachtaí	iomchuí	amhail	RTRÁO,	RTBM,	Údaráis	Áitiúla	agus	com-
hpháirtithe	Plean	Bainistíochta	Abhantraí	chun	cosaint,	breisiú	agus	faireachán	a	
dhéanamh	ar	stádas	éiceolaíoch	uisce	ar	bhealach	níos	fearr	le	linn	an	tríú	timthriall	
den	Chreat-treoir	Uisce	(2022-2027)

2C2 Cinnteoidh	RTBM	go	soláthrófar	bainistíocht	chiorclach	agus	áitiúil	cothaitheach	
le	Plean	Straitéiseach	an	Chomhbheartais	Talmhaíochta	ó	Éirinn	agus	go	laghdófar	
leis	cailliúint	Nítrigine,	Fosfair	agus	ithreach	isteach	sa	timpeallacht	uisceach,	agus	
réitigh	dhúlrabhunaithe	á	gcur	san	áireamh

2C3 Déanfaidh	Uisce	Éireann	an	Plean	Straitéiseach	um	Sheirbhísí	Uisce	(2015-2040)	
uaidh,	go	háirithe	an	cuspóir	atá	aige	an	timpeallacht	a	chosaint	agus	a	bhreisiú,	a	
chur	chun	feidhme	i	dteannta	an	Phlean	Gníomhaíochta	um	Bithéagsúlacht	uaidh
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2C4 Cinnteoidh	RTRÁO	agus	Oifig	Uiscí	agus	Pobal	na	nÚdarás	Áitiúil	go	ndéanfar	
dobharcheantair	ardstádais	a	chosaint	agus	a	athchóiriú	go	héifeachtach	trí	Chlár	
Dobharcheantar	na	bPonc	Gorm

2C5 Forbróidh	RTRÁO	Plean	Gníomhaíochta	chun	cosaint	phráinneach	a	thabhairt	do	
Ghnáthóga	Locha	Olagatrófaigh	3110	ar	measúnaíodh,	mar	chuid	de	Thuairisciú	
Airteagal	17	a	rinneadh	sa	bhliain	2019,	go	raibh	Drochstádas	Caomhantais	acu

2D1 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	heagraíochtaí	iomchuí,	bunóidh	RTBM	Grúpa	Oibre	Uile-
Oileáin	um	Acmhainní	Géiniteacha	agus	leanfaidh	sé	leis	an	obair	atá	ar	bun	ag	an	
nGrúpa	Oibre	um	Acmhainní	Géiniteacha	Foraoise

2D2 Seolfaidh	RTBM	agus	comhpháirtithe	clár	oibre	comhtháite	um	Acmhainní	Géinite-
acha	a	Chaomhnú	agus	a	Úsáid	ar	Bhealach	Inbhuanaithe	

2D3 Déanfaidh	RTRÁO	dul	chun	cinn	ar	dhaingniú	Phrótacal	Nagoya	maidir	le	Rochtain	
ar	Acmhainní	Géiniteacha	agus	Comhroinnt	Chothrom	agus	Chothromasach	na	
dTairbhí	a	Eascraíonn	as	a	nÚsáid	a	ghabhann	leis	an	gCoinbhinsiún	maidir	leis	an	
Éagsúlacht	Bhitheolaíoch	agus	déanfaidh	sé	na	rialacháin	riachtanacha	a	achtú

2D4 Cinnteoidh	RTRÁO,	RTBM	agus	ranna	agus	gníomhaireachtaí	iomchuí	go	méadó-
far	na	hacmhainní	agus	an	cumas	le	haghaidh	tionscnaimh	náisiúnta	bhithbhain-
céireachta	a	dhéanamh,	ag	obair	dóibh	i	gcomhar	le	comhpháirtithe	atá	ann	cheana	
amhail	Zú	Bhaile	Átha	Cliath	chun	todhchaí	ghéiniteach	príomhspeiceas	a	chosaint

2D5 Bunóidh	Zú	Bhaile	Átha	Cliath	mol	náisiúnta	bithbhaincéireachta	fiadhúlra
2D6 Leanfaidh	RTBM,	Garraithe	Náisiúnta	na	Lus	agus	Cumann	Lucht	Sábhála	Shíolta	na	

hÉireann	le	cur	chun	feidhme	a	dhéanamh	ar	na	Straitéisí	Náisiúnta	um	Chaomhnú	
Géiniteach	le	haghaidh	ainmhithe	agus	plandaí

2D7 Déanfaidh	Garraithe	Náisiúnta	na	Lus	nuashonrú	agus	measúnú	ar	an	dul	chun	
cinn	faoi	Straitéis	Náisiúnta	na	hÉireann	um	Chaomhnú	Plandaí,	ar	aon	dul	leis	an	
Straitéis	Dhomhanda	um	Chaomhnú	Plandaí

2D8 Comhoibreoidh	an	Banc	Náisiúnta	Síolta	i	nGarraithe	Náisiúnta	na	Lus	le	bainc	
síolta	eile	amhail	an	Banc	Síolta	faoi	Bhagairt	i	gColáiste	na	Tríonóide,	Baile	Átha	
Cliath,	an	Banc	Síolta	is	Gaolta	Fiáine	Bairr	in	RTBM,	Bacastún,	agus	Cumann	Lucht	
Sábhála	Shíolta	na	hÉireann	chun	bailiúchán	síolta	ó	na	plandaí	uile	atá	dúchasach	
d’Éirinn	a	chothabháil

2D9 Seolfaidh	eagraíochtaí	iomchuí	staidéir	agus	foilseacháin	ar	acmhainní	géiniteacha	
speiceas	fiáin,	barr	oidhreachta	agus	banc	géinte	chun	forbairt	a	dhéanamh	ar	an	
tuiscint	ar	éagsúlacht	ghéiniteach	maidir	le	speicis	dhúchasacha	agus	cheansaithe

2E1 Déanfar	dul	chun	cinn	ar	phríomhthionscnaimh	a	bhfuil	mar	aidhm	leo	tacú	le	sprio-
canna	de	chuid	Straitéis	Bhithéagsúlachta	an	Aontais	Eorpaigh

2E2 Déanfaidh	RTRÁO,	Iascach	Intíre	Éireann,	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	agus	com-
hlachtaí	iomchuí	eile	iniúchadh	ar	300	km	d’aibhneacha	a	thabhairt	ar	ais	chuig	
staid	saorshreafa	ar	aon	dul	le	Straitéis	Bhithéagsúlachta	an	Aontais	Eorpaigh	go	
2030

2F1 Déanfaidh	RTRÁO	cur	chun	feidhme	agus	athrú	chun	dáta	ar	chláir	náisiúnta	beart	
chun	Ardstádas	Éiceolaíoch	nó	Dea-Stádas	Éiceolaíoch	agus	Dea-Stádas	Com-
hshaoil	a	bhaint	amach	laistigh	d’uiscí	trasdultacha,	cósta	agus	muirí,	ag	gníomhú	
dó	tuilleadh	chun	tacú	le	Cinntí,	Moltaí	agus	Comhaontuithe	Eile	de	chuid	OSPAR,	
agus	chun	an	bhithéagsúlacht	mhuirí	a	neartú	ar	fud	réigiún	an	Atlantaigh	Thoir	
Thuaidh
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2F2 Déanfaidh	RTRÁO	glacadh	agus	cur	i	gcrích	ar	na	spriocanna	timpeallachta	muirí	de	
chuid	na	hÉireann	arna	mbunú	faoin	Treoir	Réime	um	Straitéis	Mhuirí	agus	ar	Chus-
póirí	Stádais	na	Creat-treorach	Uisce	a	chomhtháthú	isteach	sna	córais	phleanála,	
toilithe	agus	oibriúcháin	le	haghaidh	ghníomhaíochtaí	an	duine	i	limistéar	muirí	na	
hÉireann,	á	chinntiú	ar	an	mbealach	sin	go	mbainfear	úsáid	inbhuanaithe	as	ac-
mhainní	agus	go	gcaomhnófar	seirbhísí	bithéagsúlachta	muirí	agus	éiceachórais	
mhuirí

2F3 Déanfaidh	RTRÁO	achtú	agus	cur	chun	feidhme	ar	reachtaíocht	chuimsitheach	lena	
gcumasófar	Limistéir	Chosanta	Mhuirí	a	ainmniú	agus	a	bhainistiú	agus	líonra	beart	
caomhantais	limistéarbhunaithe	na	hÉireann	sa	timpeallacht	cósta	agus	mhuirí	a	
leathnú.		Leis	an	reachtaíocht	sin,	cumhdófar	speicis	agus	gnáthóga	atá	de	bhreis	
orthu	sin	atá	liostaithe	i	dTreoracha	ón	Aontas	Eorpach	agus	áirítear	léi	seirbhísí	
éiceachórais	a	sholáthar,	lena	n-áirítear	oiriúnú	don	athrú	aeráide	agus	é	a	mhaolú,	
agus	tosca	trasteorann	a	ghabháil	nuair	is	féidir	agus,	ar	an	mbealach	sin,	gníomhó-
far	tuilleadh	chun	tacú	le	ceanglais	na	Treorach	Réime	um	Straitéis	Mhuirí,	leis	an	
gCoinbhinsiún	um	Chosaint	Mhuirthimpeallacht	an	Atlantaigh	Thoir	Thuaidh	(Coin-
bhinsiún	OSPAR)	agus	leis	an	mbithéagsúlacht	mhuirí	ar	fud	an	réigiúin

2F4 Leanfaidh	RTRÁO	le	hobair	ar	bhonn	náisiúnta	agus	idirnáisiúnta	le	páirtithe	conar-
thacha	OSPAR	agus	le	heagraíochtaí	agus	comhlachtaí	seachtracha	chun	tacú	le	
comhlíonadh	éifeachtach	an	12	chuspóir	straitéiseacha	agus	na	54	chuspóir	oi-
bríochtúla	atá	leagtha	amach	i	Straitéis	OSPAR	um	Thimpeallacht	an	Atlantaigh	
Thoir	Thuaidh	2030	agus	chun	an	comhlíonadh	sin	a	chinntiú

2F5 Leanfaidh	RTBM	agus	geallsealbhóirí	iomchuí	eile	le	Comhbheartas	Iascaigh	an	
Aontais	Eorpaigh	a	chur	chun	feidhme	chun	soláthar	a	dhéanamh	do	chaomhan-
tas	agus	inmharthanacht	stoc	éisc	agus	sliogéisc	agus	bithéagsúlachta	muirí	san	
fhadtéarma.	Cinnteofar	go	leanfar	le	cur	chun	feidhme	a	dhéanamh	ar	Phleananna	
Ilbhliantúla	agus	ar	bhearta	leasúcháin	araon	le	haghaidh	stoic	leochaileacha,	ar	
pleananna	agus	bearta	iad	a	bhfuil	mar	aidhm	leo	a	chinntiú	gurb	amhlaidh,	mar	
thoradh	ar	acmhainní	bitheolaíocha	muirí	beo	a	shaothrú,	a	thabharfar	pobail	spe-
iceas	gafa	ar	ais	os	cionn	leibhéil	ar	féidir	leo	uastoradh	inbhuanaithe	a	tháirgeadh	
agus	a	dhéanfar	iad	a	chothabháil	ag	na	leibhéil	sin			

2F6 Leanfaidh	RTBM,	Foras	na	Mara	agus	geallsealbhóirí	iomchuí	eile	le	bearta	bain-
istíochta	iascaigh	a	fhorbairt	agus	a	chur	chun	feidhme	ar	an	leibhéal	náisiúnta	
laistigh	den	teorainn	sé	mhuirmhíle	agus	ar	an	leibhéal	réigiúnach	Aontais	Eorpaigh	
lasmuigh	den	teorainn	sé	mhuirmhíle	chun	leibhéil	bhithéagsúlachta	agus	leibhéil	
stoc	éisc	agus	sliogéisc	a	chaomhnú

2F7 Cuirfidh	RTBM,	RTRÁO	agus	geallsealbhóirí	iomchuí	eile	bearta	chun	feidhme	chun	
a	chinntiú	nach	mbeidh	aon	éifeachtaí	díobhálacha	suntasacha	ag	iascaigh	mhuirí	
ná	an	dobharshaothrú	ar	láithreáin	Natura	2000	de	chuid	an	Aontais	Eorpaigh	nó	in	
aice leo sin

2F8 Leanfaidh	RTBM,	an	tÚdarás	um	Chosaint	Iascaigh	Mhara	agus	geallsealbhóirí	iom-
chuí	eile	le	gníomhaíocht	chomhbheartaithe	a	dhéanamh	chun	iascaireacht	neamh-
dhleathach,	neamhthuairiscithe	agus	neamhrialáilte	a	chomhrac

107



Uimhir 
ghnímh

Gníomh

2F9 Leanfaidh	RTRÁO	agus	RTBM	le	taighde	ar	ardchaighdeán	agus	léarscáiliú	a	
dhéanamh	ar	thimpeallachtaí	cósta	agus	mórthimpeallachtaí	muirí	na	hÉireann,	lena	
n-áirítear	an	t-aigéan	domhain,	agus,	ar	an	mbealach	sin,	tacóidh	siad	le	sainaithint
a	dhéanamh	ar	limistéir	atá	éagsúil	ón	taobh	bitheolaíoch	de,	atá	táirgiúil	ón	taobh
nádúrtha	de	agus	atá	tábhachtach	ó	thaobh	éiceachóras	de	laistigh	de	limistéar
muirí	na	hÉireann,	lena	n-áirítear	iad	sin	atá	tábhachtach	ó	thaobh	athléimneacht
aeráide,	gabháil	carbóin	agus	stórála	de

2F10 Déanfaidh	RTBM,	RTRÁO	agus	geallsealbhóirí	iomchuí	eile	an	teagmháil	le	geall-
sealbhóirí	cósta	agus	muirí,	le	hearnálacha	muirí	agus	leis	an	mórphobal	a	thógáil	
agus	a	bhreisiú	chun	cur	chun	cinn	a	dhéanamh	ar	na	tairbhí	a	bhaineann	leis	an	
mbithéagsúlacht	mhuirí	agus	le	seirbhísí	éiceachórais	mhuirí	agus	ar	úsáid	fhrea-
grach	inbhuanaithe	acmhainní	muirí

2F11 Leanfaidh	RTBM,	RTRÁO	agus	geallsealbhóirí	iomchuí	eile	le	tacú	leis	an	gcumas	
agus	an	soláthar	náisiúnta	in	oideachas	timpeallachta	muirí	agus	for-rochtain	agus	
iad	a	thógáil	agus,	ar	an	mbealach	sin,	méadóidh	siad	feasacht	ar	fharraigí	na	hÉire-
ann	agus	a	cuid	éagsúlachta	bitheolaíche	muirí	agus	éiceachóras	muirí	i	measc	
gach	duine,	beag	beann	ar	aois.		Bunófar	grúpa	náisiúnta	comhordúcháin	a	bheidh	
comhdhéanta	de	phríomh-Ranna	agus	de	phríomh-Ghníomhaireachtaí	chun	díriú	ar	
ghníomhartha	aonair	agus	aschuir	aonair	oideachais	agus	ar	ghníomhartha	comh-
choiteanna	agus	aschuir	chomhchoiteanna	oideachais	agus	chun	obair	for-rochtana	
a	chomhordú	ionas	go	gcuirfear	an	beartas	náisiúnta	timpeallachta	muirí	in	iúl	do	
chách ar bhealach comhleanúnach comhsheasmhach

2F12 Déanfaidh	RTRÁO	tógáil,	breisiú	agus	cur	ar	aghaidh	ar	bhailiú	agus	cartlannú	na	
faisnéise	agus	na	sonraí	maidir	leis	an	mbithéagsúlacht	ag	tionscnaimh	Eolaíochta	
Saoránach	arna	seoladh	timpeall	imeallbhord	na	hÉireann	agus	in	uiscí	intíre	agus	in	
uiscí	amach	ón	gcósta

2G1 Bunóidh	RTRÁO	aonad	speiceas	coimhthíoch	ionrach	chun	cur	chun	feidhme	an	
chreata	reachtaigh	agus	beartais	a	bhrostú,	lena	n-áirítear	acmhainní	sonracha	a	
sholáthar	le	haghaidh	forfheidhmiú	

2G2 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	Ranna	agus	comhlachtaí	poiblí	iomchuí	eile,	forbróidh	
RTRÁO	pleananna	náisiúnta	chun	an	Rialachán	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	Speicis	
Choimhthíocha	Ionracha	agus	reachtaíocht	náisiúnta	iomchuí	a	chur	chun	feidhme	
agus	oibreoidh	sé	ar	phleananna	comhoibríocha	i	gcás	go	mbeidh	gné	uile-oileáin	
nó	Thuaidh-Theas	ann	le	haghaidh	tionchair	speiceas	coimhthíoch	ionrach	

2G3 Ag	obair	dó	i	gcomhar	leis	na	geallsealbhóirí	iomchuí	uile,	déanfaidh	RTRÁO	gníom-
hartha	ar	an	talamh	a	chur	chun	feidhme	agus	a	acmhainniú	chun	clampaí	speiceas	
ionrach	a	bhaint	ó	choillearnach	dhúchasach	agus	ó	thailte	dúchasacha	portaigh	
laistigh	de	Limistéir	Chosanta	agus	de	Pháirceanna	Náisiúnta

2G4 Forbróidh	RTRÁO,	an	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	agus	comhpháir-
tithe	iomchuí	prótacail	thiomnaithe	bhithshlándála,	nósanna	imeachta	caighdeána-
cha	oibriúcháin	agus	treoirlínte	do	ranna	rialtais	faoin	mbliain	2024

2G5 Faoin	mbliain	2026,	déanfaidh	RTRÁO,	an	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlach-
ta	agus	comhpháirtithe	iomchuí	cur	chun	feidhme	ar	na	bearta	a	eascróidh	as	Tuar-
ascáil	Uimh.	368	ón	nGníomhaireacht	um	Chaomhnú	Comhshaoil:	Speicis	Choim-
hthíocha	Ionracha	a	Chosc,	a	Rialú	agus	a	Dhíothú,	a	foilsíodh	sa	bhliain	2021

2G6 Leanfaidh	an	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	le	Measúnuithe	Riosca	a	
tháirgeadh	le	haghaidh	speicis	choimhthíocha	ionracha	fhéideartha
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2G7 Tabharfaidh	RTRÁO	reachtaíocht	náisiúnta	nua	isteach	chun	an	reachtaíocht	atá	
ann	cheana	a	athrú	chun	dáta	agus	chun	éifeacht	a	thabhairt	do	ghnéithe	de	Ri-
alachán	(AE)	1143/2014	maidir	le	Speicis	Choimhthíocha	Ionracha,	anuas	ar	fhrea-
grachtaí	a	shannadh	as	Speicis	Choimhthíocha	Ionracha	uisceacha

2G8 Daingneoidh	Éire	an	Coinbhinsiún	Idirnáisiúnta	um	Rialú	agus	Bainistiú	Uisce	Bal-
lasta	agus	Dríodar	Long	agus	ullmhóidh	RI	plean	cur	chun	feidhme

3A1 Déanfaidh	RTRÁO	Oidhreacht	Éireann	2030,	arb	é	plean	oidhreachta	náisiúnta	10	
mbliana	na	hÉireann	é,	a	chistiú	agus	a	chomhlíonadh

3A2 Breithneoidh	an	Líonra	Oifigeach	Oidhreachta	modhanna	trínar	féidir	an	
bhithéagsúlacht	a	chur	ar	áireamh	in	iarrachtaí	a	bhfuil	mar	aidhm	leo	cosaint,	cur	
chun	cinn	agus	athbheochan	a	dhéanamh	ar	cheardaíocht	thraidisiúnta,	ceirdean-
na	traidisiúnta	agus	cleachtais	thraidisiúnta	feirmeoireachta	atá	ina	gcuid	dhílis	
dár	n-oidhreacht,	agus	ullmhóidh	sé	doiciméad	straitéise	chun	infheistíochtaí	sna	
hearnálacha	sin	sa	todhchaí	a	threorú

3A3 Cuirfidh	RTCEGSM	seirbhísí	bithéagsúlachta	agus	éiceachórais,	go	háirithe	seir-
bhísí	éiceachórais	chultúrtha,	in	iarrachtaí	comhfhorbartha	áite	agus	infheistíocht	i	
mBonneagar	Réigiúnach	Cultúrtha	san	áireamh	ina	phróisis	um	thionscadail	chaipitil	
a bhreithmheas

3A4 Oibreoidh	Údaráis	Áitiúla	chun	sainaithint	a	dhéanamh	ar	dheiseanna	le	luach	
bithchultúrtha	na	dtimpeallachtaí	uirbeacha	glasa	agus	gorma	a	bhreisiú,	agus	
chun	freagairt	do	na	deiseanna	sin,	trí	theacht	ar	straitéisí	cuí	dearaidh,	trí	úsáid	
a	bhaint	as	na	hamharcealaíona	agus	na	taibhealaíona,	tríd	an	gcothroime	rochta-
na	atá	ag	grúpaí	pobail	ar	thimpeallachtaí	uirbeacha	glasa	agus	gorma	a	bhreisiú	
agus	trí	úsáid	na	dtimpeallachtaí	sin	ina	measc	a	chur	chun	cinn,	agus	trí	sheirbhísí	
éiceachórais	chultúrtha	a	chomhtháthú	isteach	i	bpleananna	gníomhaíochta	áitiúla	
um	bithéagsúlacht

3A5 Déanfaidh	Zú	Bhaile	Átha	Cliath	agus	údaráis	agus	eagraíochtaí	iomchuí	eile	tuil-
leadh	forbartha	ar	an	méid	a	bhíonn	nithe	is	díol	spéise	cultúrtha	a	bhaineann	leis	
an	mbithéagsúlacht	ag	rannchuidiú	le	teagmháil	leis	an	bpobal,	le	múscailt	feasach-
ta	agus	le	hathrú	iompraíochta

3A6 Táirgfidh	Údarás	na	Gaeltachta	agus	RTCEGSM	ráiteas	beartais	maidir	leis	an	
gcaidreamh	idir	an	bhithéagsúlacht,	an	tírdhreach,	an	topagrafaíocht,	an	fhor-
bairt	pobail	agus	an	Ghaeilge,	agus	sainaithneoidh	siad	gníomhartha	le	haghaidh	
caomhnú	na	bithéagsúlachta	agus	tionscnaimh	chur	chun	cinn	na	teanga	a	chom-
htháthú

3A7 Féachfaidh Údarás na Gaeltachta le méadú a dhéanamh ar an ról tábhachtach is 
féidir	le	hOileáin	Ghaeltachta	agus	le	pobail	Oileáin	a	imirt	maidir	le	hoidhreacht	
chultúrtha	agus	nádúrtha	a	dhaingniú	agus	a	chosaint	i	gcomhthéacs	na	Straitéise	
dar	teideal	‘An	Ghaeltacht	Ghlas’	ó	Údarás	na	Gaeltachta

3A8 Cuirfear	an	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	san	áireamh	sa	
Bheartas	um	Thurasóireacht	Inbhuanaithe	atá	le	foilsiú	sa	bhliain	2023	d’fhonn	ár	
mbithéagsúlacht	a	chaomhnú	agus	a	athchóiriú	agus,	ar	an	mbealach	sin,	cáilíocht	
fhoriomlán	ár	dtairisceana	turasóireachta	a	chinntiú
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3A9 Déanfaidh	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	athbhreithniú	ar	na	beartais	agus	na	cleach-
tais	maidir	le	bonneagar	agus	léirmhíniú	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	do	chuairteoirí	a	
athchóiriú	agus	a	fhorbairt	ag	príomhláithreáin	oidhreachta	ar	fud	na	tíre,	á	chinntiú	
go	ndéanfar	tosca	bithéagsúlachta	a	chomhtháthú	isteach	go	cuí	i	dtionscadail	agus	
breisithe	sa	todhchaí

3A10 Déanfaidh	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	iniúchtaí	bithéagsúlachta	ag	láithreáin	éagsú-
la,	cuirfidh	sí	breisithe	agus	moltaí	chun	feidhme,	agus	comhroinnfidh	sí	na	sonraí	
arna mbailiú

3A11 Oibreoidh	RE,	RBATNE	agus	RTRÁO	le	chéile	chun	aidhmeanna	na	Straitéise	
Náisiúnta	ar	Oideachas	don	Fhorbairt	Inbhuanaithe	–	OFI	go	2030	agus	aidhmean-
na	an	4ú	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	a	ailíniú	agus	chun	
gníomhartha	frithpháirteacha	a	fhorbairt	agus	dul	chun	cinn	a	dhéanamh	orthu

3B1 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	Comhairle	na	Tuaithe,	déanfaidh	RFTP	tosca	
bithéagsúlachta,	go	háirithe	luach	na	seirbhísí	éiceachórais	chultúrtha	maidir	le	me-
abhairshláinte	agus	le	folláine,	a	chur	san	áireamh	sa	Straitéis	Náisiúnta	um	Áineas	
Amuigh	faoin	Aer	atá	le	teacht

3C1 Beidh	RFTF	i	gceannas	ar	chur	chun	feidhme	na	Treorach	ón	Aontas	Eorpach	maidir	
le	Tuairisciú	Inbhuanaitheachta	Corparáideach	a	luaithe	a	bheidh	sí	glactha,	ar	Treoir	
í	lena	gceanglaítear	faisnéis	comhshaoil	a	thuairisciú,	lena	n-áirítear	faisnéis	maidir	
leis	an	mbithéagsúlacht

3C2 Oibreoidh	RFTF	i	gcomhar	le	Fiontraíocht	Éireann	chun	an	bhithéagsúlacht	a	chom-
htháthú	isteach	i	gcláir	agus	gníomhaíochtaí	iomchuí

3C3 Oibreoidh	RFTF	i	gcomhar	leis	an	nGníomhaireacht	Forbartha	Tionscail	chun	bearta	
bithéagsúlachta	a	fhorbairt	ar	fud	chlár	réadmhaoine	na	Gníomhaireachta,	ar	aon	
dul	leis	an	ngealltanas	do	bhearta	bithéagsúlachta	atá	leagtha	amach	sa	straitéis	
2021-2024	dar	teideal	Driving	Recovery	and	Sustainable	Growth	uaithi

3C4 Cuirfidh	RA	an	bhithéagsúlacht	ar	áireamh	ina	chuid	oibre	ar	mhaoiniú	don	aeráid	
agus	ar	mhaoiniú	inbhuanaithe,	lena	n-áirítear	í	a	chur	ar	áireamh	i	seirbhísí	airgea-
dais,	i	maoiniú	forbairtí	iltaobhacha	agus	i	ndéanamh	beartas	fioscach,	de	réir	mar	is	
cuí

3C5 Ag	gníomhú	dó	faoi	RCAC	agus	RTBM,	déanfaidh	an	Grúpa	Ardleibhéil	Náisiúnta	
um	an	mBithgheilleagar	a	Chur	Chun	Feidhme	moltaí	le	haghaidh	úsáid	inbhua-
naithe	agus	chosaint	na	bithéagsúlachta	agus	an	chaipitil	nádúrtha	mar	chuid	den	
Phlean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	an	mBithgheilleagar	agus	cinnteoidh	sé	ailíniú	
leis	an	Ráiteas	Beartais	Náisiúnta	faoin	mBithgheilleagar

3C6 Ar	aon	dul	le	prionsabal	na	hinbhuanaitheachta	atá	leagtha	amach	sa	Ráiteas	
Beartais	Náisiúnta	faoin	mBithgheilleagar,	cinnteoidh	an	Grúpa	Ardleibhéil	Náisiún-
ta	um	an	mBithgheilleagar	a	Chur	Chun	Feidhme,	ag	gníomhú	dó	faoi	RCAC	agus	
RTBM,	go	mbeidh	indéantacht	comhshaoil	agus	shóisialta	ar	áireamh	i	measúnuithe	
indéantachta	le	haghaidh	tionscadail	bhithgheilleagair	agus	gurb	amhlaidh,	ar	a	
laghad,	nach	é	an	toradh	a	bheidh	ar	ghníomhaíochtaí	bithgheilleagair	go	laghdófar	
athléimneacht	nó	go	ndíghrádófar	bithéagsúlacht	agus,	ina	ionad	sin,	go	ndéanfar	
iarracht	leo	breisiú	bithéagsúlachta	a	bhaint	amach	
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3C7 Déanfaidh	eintitis	iomchuí	amhail	an	Chomhairle	Náisiúnta	Scileanna,	na	naoi	
bhFóram	Scileanna	Réigiúnacha,	an	tAonad	Taighde	ar	Scileanna	agus	Margadh	
an	tSaothair	(a	óstáiltear	in	SOLAS),	an	Sainghrúpa	ar	Riachtanais	Scileanna	sa	
Todhchaí	(faoi	RFTF)	agus	Grúpa	Comhairleach	an	Chiste	Náisiúnta	Oiliúna	(faoi	
RBATNE)	measúnú	ar	na	riachtanais	scileanna	bithéagsúlachta	chun	tacú	le	for-
bairt	gnólachtaí	inbhuanaithe,	lena	n-áirítear	fiontair	éiceathurasóireachta,	fiontair	
éiceanuálaíochta	agus	fiontair	dhúlrabhunaithe,	etc.

3C8 Oibreoidh	Bord	Bia	agus	Ranna	iomchuí	chun	a	chinntiú	go	dtáirgfidh	an	clár	‘Or-
igin	Green’	tairbhí	intomhaiste	don	bhithéagsúlacht,	lena	n-áirítear	tríd	an	gclár	
‘Feirmeoireacht	ar	son	an	Dúlra’,	ag	obair	dóibh	i	gcomhar	leis	an	bPlean	um	Pail-
neoirí	Uile-Éireann	agus	le	tionscnaimh	eile

3C9 Iniúchfaidh	an	tArdán	um	Ghnó	ar	son	na	Bithéagsúlachta	conas	a	d’fhéadfaí	
gníomhartha	a	bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht	do	ghnólachtaí	beaga	a	chur	ar	
áireamh	sa	‘Climate	Toolkit	4	Business’	chun	cabhrú	leo	an	tionchar	a	bhíonn	acu	
ar	an	mbithéagsúlacht	a	laghdú	agus	chun	rannchuidiú	le	baint	amach	an	Phlean	
Gníomhaíochta	Náisiúnta	seo	um	Bithéagsúlacht

3C10 Tacóidh	an	tArdán	um	Ghnó	ar	son	na	Bithéagsúlachta	le	gnólachtaí	agus	iad	ag	
déanamh	measúnuithe	ábharthachta	agus	ag	déanamh	amach	na	dtionchar	agus	na	
spleáchas	a	bhíonn	acu	ar	an	dúlra	agus	ar	an	mbithéagsúlacht

3C11 Táirgfidh	an	tArdán	um	Ghnó	ar	son	na	Bithéagsúlachta	treoir	do	ghnólachtaí	
Éireannacha	maidir	le	tionscnaimh	idirnáisiúnta	iomchuí	amhail	an	Tascfhórsa	le	
haghaidh	Nochtaí	Airgeadais	Dúlrabhunaithe,	mar	aon	le	Spriocanna	Eolaíochtbhu-
naithe	don	Dúlra,	etc.

3D1 Oibreoidh	Oifig	an	Rialálaí	Pleanála	chun	Páipéar	Cás-Staidéar	a	ullmhú	agus	a	
fhoilsiú	lena	scrúdófar	an	dea-chleachtas	i	mbonneagar	glas,	réitigh	dhúlrabhu-
naithe	agus	seirbhísí	éiceachórais	a	chomhtháthú	isteach	i	bpleananna	úsáide	talún	
a ullmhú

4A1	 Déanfaidh	RTRÁO	athbhreithniú	agus	foilsiú	ar	an	toradh	a	bheidh	ar	an	bplean	dar	
teideal	An	Bhithéagsúlacht	–	Plean	Oiriúnaithe	Earnála	um	an	Athrú	Aeráide	2019

4A2 Déanfaidh	ranna	agus	gníomhaireachtaí	iomchuí	agus	institiúidí	acadúla	iom-
chuí	ó	Thuaidh	agus	ó	Dheas	forbairt	ar	thaighde	chun	tionchair	reatha	agus	
réamh-mheasta	an	athraithe	aeráide	ar	an	mbithéagsúlacht	a	iniúchadh	

4A3 I	measc	nithe	eile,	scrúdófar	san	Athbhreithniú	ar	an	gCreat	Náisiúnta	Oiriúnaithe	
a	éifeachtúla	atá	na	tagairtí	agus	na	bearta	bithéagsúlachta	reatha	atá	ar	áireamh	
sna	beartais	agus	cleachtais	náisiúnta	um	oiriúnú	don	aeráid,	lena	n-áirítear	iad	sin	a	
bhaineann	le	rialachas	breisithe,	le	réitigh	dhúlrabhunaithe	agus	le	comhar	trasteo-
rann

4B1 Oibreoidh	Bord	na	Móna,	mar	oibritheoir	ar	an	Scéim	Fheabhsaithe	um	Dhíchoimis-
iúnú,	Athshlánú	agus	Athchóiriú,	agus	RTRÁO,	mar	Rialálaí	ar	an	scéim,	agus	Ranna	
iomchuí	eile	i	gcomhpháirt	le	chéile	chun	an	scéim	a	chur	chun	feidhme.	Beidh	cláir	
i	bhfeidhm	ar	thailte	portaigh	na	Scéime	Feabhsaithe	um	Dhíchoimisiúnú,	Athshlánú	
agus	Athchóiriú	chun	faireachán	a	dhéanamh	ar	astaíochtaí	carbóin,	ar	cháilíocht	an	
uisce,	ar	fhásra,	ar	ghnáthóga	agus	ar	an	mbithéagsúlacht
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4B2 Cinnteoidh	RCAC	gurb	amhlaidh,	maidir	leis	an	gcreat	rialachais	arna	bhunú	mar	
chuid	den	obair	ar	leagan	athbhreithnithe	den	Phlean	Forbartha	Fuinnimh	In-athnu-
aite	Amach	ón	gCósta	(OREDP	II),	a	bheidh	ionadaithe	bithéagsúlachta	ar	áireamh	
ann	chun	a	chinntiú	go	mbeidh	cuspóirí	bithéagsúlachta	muirí	ar	áireamh	le	linn	an	
Plean	a	fhorbairt	agus	mar	chuid	den	timthriall	athraithe	chun	dáta	le	haghaidh	an	
Phlean

4B3 Oibreoidh	RTBM	agus	eagraíochtaí	iomchuí	eile	le	chéile	agus	forbróidh	siad	clár	
faireacháin	chun	a	chinntiú	gurb	amhlaidh,	maidir	leis	an	sprioc	arb	é	atá	inti	an	
soláthar	bithmhaise	a	dhúbailt	le	haghaidh	ionadú	breoslaí	iontaise	in	Éirinn,	mar	
atá	leagtha	amach	sa	Phlean	Gnímh	don	Aeráid	2021,	is	é	an	toradh	a	bheidh	uirthi	
go	n-uasmhéadófar	na	tairbhí	don	bhithéagsúlacht	agus	go	n-íoslaghdófar	na	tion-
chair	dhiúltacha	ar	an	mbithéagsúlacht	nó	go	gcuirfear	deireadh	leo

4C1 Chun	tacú	leis	an	gCuspóir	Náisiúnta	Aeráide	arb	é	atá	ann	geilleagar	atá	ath-
léimneach	ó	thaobh	na	haeráide	de,	saibhir	ó	thaobh	na	bithéagsúlachta	de,	in-
bhuanaithe	ó	thaobh	an	chomhshaoil	de	agus	neodrach	ó	thaobh	na	haeráide	
de	a	bhaint	amach,	déanfaidh	RCAC,	RTBM,	RTRÁO,	Údaráis	Áitiúla	agus	Oifigí	
Réigiúnacha	um	Ghníomhú	ar	son	na	hAeráide	réitigh	dhúlrabhunaithe	thalún	a	
chur	chun	cinn	i	gcláir	náisiúnta,	réigiúnacha	agus	áitiúla	thuaithe	agus	uirbeacha

4C2 Chun	tacú	leis	an	gCuspóir	Náisiúnta	Aeráide	arb	é	atá	ann	geilleagar	atá	athléim-
neach	ó	thaobh	na	haeráide	de,	saibhir	ó	thaobh	na	bithéagsúlachta	de,	inbhu-
anaithe	ó	thaobh	an	chomhshaoil	de	agus	neodrach	ó	thaobh	na	haeráide	de	a	
bhaint	amach,	déanfaidh	RTRÁO	agus	comhlachtaí	iomchuí	eile	réitigh	dhúlrabhu-
naithe	fionnuisce,	thrasdultacha,	chósta	agus	mhuirí	(amhail	athchóiriú	cósta	agus	
bogach	mar	aon	le	héiceachórais	charbóin	ghoirm	a	athchóiriú)	a	chur	chun	cinn	i	
gcláir	náisiúnta,	réigiúnacha	agus	áitiúla	thuaithe	agus	uirbeacha

4C3 Déanfaidh	RTRÁO	cur	chun	feidhme	ar	na	gníomhartha	athchóirithe/athfhliuchta	
atá	leagtha	amach	sa	Phlean	Bainistíochta	Náisiúnta	maidir	le	Limistéir	Speisial-
ta	Caomhantais	Portaigh	Ardaithe	2017-2022,	mar	atá	leagtha	amach	sa	Phlean	
Gnímh	don	Aeráid	2021	ó	Éirinn	

5A1 Déanfaidh	eagraíochtaí	iomchuí	iarratas	chuig	an	Sainghrúpa	ar	Riachtanais	Scilean-
na	sa	Todhchaí	chun	athbhreithniú	a	dhéanamh	ar	riachtanais	scileanna	chun	
aghaidh	a	thabhairt	ar	an	ngéarchéim	bithéagsúlachta,	e.g.,	éiceolaithe,	tacsanomai-
the,	agus	saineolaithe	sonraí	bithéagsúlachta

5A2 Measúnóidh	líonraí	iomchuí	taighde	agus	beartais	na	tosaíochtaí	taighde	agus	na	
bearnaí	eolais	a	bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht	a	chaomhnú	agus	a	athchóiriú

5A3 Déanfaidh	na	comhlachtaí	rialtais	atá	freagrach	as	taighde	bithéagsúlachta	a	chistiú	
meastóireacht	ar	na	deiseanna	atá	ann	tosaíochtaí	iomchuí	taighde	bithéagsúlachta	
a	chur	san	áireamh	i	nglaonna	taighde,	de	réir	mar	is	cuí

5B1 Déanfaidh	eagraíochtaí	iomchuí	taighde,	amhail	an	Fóram	Náisiúnta	Bithéagsúlach-
ta,	clár	um	measúnú	leanúnach	riachtanas	caomhantais	a	cheapadh	chun	aghaidh	
a	thabhairt	ar	na	príomhriachtanais	chaomhantais	agus	chun	comhairle	a	thabhairt	
maidir	leis	an	dáileadh	cuí	acmhainní

5B2 Measúnóidh	an	Ghníomhaireacht	um	Chaomhnú	Comhshaoil	an	fhéidearthacht	
a	bhaineann	le	réiteach	comhtháite	láithreáin	agus	faireachán	sonraí	a	thabhairt	
isteach	chun	sonraí	a	bhaineann	le	toilithe	tionsclaíocha	agus	le	ceadúnais	thions-
claíocha	agus	sonraí	gaolmhara	faireacháin	arna	mbailiú	roimh	thionscadail	agus	ina	
ndiaidh a chur ar fáil

112



Uimhir 
ghnímh

Gníomh

5B3 Baileoidh	Oifig	na	nOibreacha	Poiblí	sonraí	bithéagsúlachta	ar	bhealach	caigh-
deánaithe	agus	cuirfidh	sí	na	sonraí	sin	ar	fáil	don	phobal	

5B4 Soláthróidh	Garraithe	Náisiúnta	na	Lus	sonraí	ó	eiseamail	luslainne	dhigitithe	ón	
Luslann Náisiúnta de réir phrionsabail so-aimsitheachta, inrochtaineachta, idir-in-
oibritheachta	agus	in-athúsáideachta	an	Aontais	Eorpaigh

5B5 Oibreoidh	RTBM	chun	fóram	náisiúnta	taighde	a	bhunú	a	bheidh	tiomnaithe	do	
chórais	inbhuanaithe	bhia	agus	don	fhoraoiseacht,	ag	obair	dó	leis	an	earnáil	
feirmeoireachta,	leis	an	earnáil	iascaigh	agus	leis	an	earnáil	phríobháideach

5C1 Forbrófar clár faireacháin láithreánbhunaithe chun faireachán a dhéanamh ar ath-
ruithe	sa	bhithéagsúlacht	le	himeacht	ama	

5C2 Breiseofar	an	comhar	ar	fud	an	Rialtais	chun	tacú	le	faireachán	bithéagsúlach-
ta,	go	háirithe	chun	tacú	leis	na	ceanglais	tuairiscithe	a	bhaineann	leis	an	
mbithéagsúlacht	lena	n-aghaidh	seo:	an	Chreat-treoir	Uisce,	an	Treoir	Réime	um	
Straitéis	Mhuirí,	an	Treoir	maidir	le	Gealltanais	Laghdaithe	Astaíochtaí	Náisiúnta,	
Straitéis	Bhithéagsúlachta	an	Aontais	Eorpaigh	agus	an	Coinbhinsiún	maidir	leis	an	
Éagsúlacht	Bhitheolaíoch

5C3 Tacóidh	na	heagraíochtaí	iomchuí	uile	leis	an	rannchuidiú	ón	lucht	eolaíochta	
saoránach	chun	tacú	le	faireachán	bithéagsúlachta

5C4 Leanfaidh	RTRÁO	agus	RCAC	le	faireachán	a	dhéanamh	ar	na	gnáthóga	agus	na	
speicis	atá	liostaithe	sna	Treoracha	ón	Aontas	Eorpach	maidir	leis	an	Dúlra	agus	
breiseoidh	siad	é,	de	réir	mar	is	gá

5C5 Déanfaidh	an	Chomhairle	Oidhreachta	athbhreithniú	agus	athrú	chun	dáta	ar	an	
Treoir	Dea-Chleachtais	le	haghaidh	Suirbhéireacht	agus	Léarscáiliú	a	Dhéanamh	ar	
Ghnáthóga	chun	go	mbeidh	sí	ag	teacht	níos	fearr	leis	na	riachtanais	agus	na	srianta	
i	léarscáiliú	gnáthóg	le	haghaidh	dálaí	uirbeacha

5C6 Déanfaidh	na	heagraíochtaí	iomchuí	uile	measúnuithe	Liostaí	Dearga	a	athrú	chun	
dáta	chun	sainaithint	a	dhéanamh	ar	speicis	talún	agus	mhuirí	ar	tosaíocht	caom-
hantais	iad	agus	ar	phríomhbhearnaí	eolais	le	haghaidh	speicis	a	dtugtar	tosaíocht	
dóibh

5C7 Foilseofar an Léarscáil Náisiúnta um Chlúdach Talún
5C8 Déanfaidh	an	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	athrú	chun	dáta	ar	an	

tuarascáil	ar	an	Staid	maidir	le	hEolas	agus	Príomhbhearnaí	Eolais	i	dtaobh	na	
Bithéagsúlachta	in	Éirinn	mar	bhonn	le	haghaidh	creat	náisiúnta	um	fhaireachán	
bithéagsúlachta	a	fhorbairt

5C9 Ag	obair	dó	i	gcomhar	le	comhpháirtithe	iomchuí	stáit,	ceapfaidh	agus	déanfaidh	an	
tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta	suirbhé	córasach	bonnlíne	ar	speicis	ion-
racha	tosaíochta	agus	ar	láithreáin	teachta	teophointe	agus	déanfaidh	sé	faireachán	
orthu	ina	dhiaidh	sin.	Beidh	sé	sin	faoi	threoir	ag	an	stát	agus	tacóidh	cláir	rann-
pháirtíochta	Eolaíochta	Saoránach	leis

5D1 Bunófar	líonra	saineolaithe	i	gCuntasaíocht	Caipitil	Nádúrtha	agus	Éiceachórais	
d’oileán	na	hÉireann

5D2 Comhoibreoidh	comhlachtaí	iomchuí	chun	modhanna	agus	caighdeáin	um	
chuntasaíocht	éiceachórais	agus	tuairisciú	a	chur	ar	aghaidh	in	Éirinn,	ar	aon	dul	le	
creat	Chóras	Cuntasaíochta	Eacnamaíche	agus	Comhshaoil	an	Aontais	Eorpaigh,	
agus	soláthrófar	treoir	chuí	do	phríomhearnálacha	(e.g.,	an	bhaincéireacht,	an	
t-airgeadas,	an	t-árachas)	maidir	le	cuntasaíocht	éiceachórais	a	úsáid
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5D3 Déanfaidh	eagraíochtaí	iomchuí,	lena	n-áirítear	an	Phríomh-Oifig	Staidrimh,	
measúnú	náisiúnta	ar	stoic,	sreafaí	agus	treochtaí	i	seirbhísí	éiceachórais	chun	
sainaithint	a	dhéanamh	ar	éiceachórais	tosaíochta	agus	ar	bhagairtí	ar	chaipiteal	
nádúrtha	trí	úsáid	a	bhaint	as	uirlisí	cuí,	agus	é	a	bheith	á	chomhordú	i	gcomhar	le	
húdaráis	iomchuí	i	dTuaisceart	Éireann

5D4 Oibreoidh	RTBM	agus	Teagasc	leis	an	Ionad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlach-
ta	chun	acmhainn	a	fhorbairt	chun	a	chinntiú	go	ndéanfar	measúnuithe	ar	
bhithéagsúlacht	gnáthóg	ar	gach	feirm	sa	Suirbhé	Náisiúnta	Feirme	ar	bhonn	
leanúnach

5E1 Éascóidh	RCAC	agus	RTRÁO	comhtháthú,	ailíniú	agus	comhroinnt	eolais	idir	
tionscadail	de	chuid	chlár	LIFE	an	Aontais	Eorpaigh	a	sholáthraíonn	tairbhí	don	
bhithéagsúlacht,	don	aeráid	agus	don	uisce

6A1 Coinneoidh	RTRÁO	an	bhithéagsúlacht	mar	réimse	fócais	faoin	tionscnamh	um	
Oileán	Comhroinnte,	agus	tabharfaidh	sé	dreasachtaí	do	ghrúpaí	chun	leas	a	bhaint	
as	deiseanna	comhchistiúcháin	amhail	clár	LIFE	an	Aontais	Eorpaigh,	PEACE	Plus	
agus	INTERREG

6A2 Comhlíonfaidh	RTRÁO	agus	geallsealbhóirí	iomchuí	eile	an	Plean	Náisiúnta	um	Spe-
icis	Ionracha	a	Shrianadh	(atá	le	teacht),	lena	n-áirítear	gníomhartha	uile-oileáin

6A3 Déanfaidh	RTRÁO	agus	Ranna	iomchuí	eile	cur	chun	feidhme	ar	na	cuspóirí	infhe-
istíochta	bithéagsúlachta	Oileáin	Chomhroinnte	atá	leagtha	amach	sa	leagan	athbh-
reithnithe	den	Phlean	Forbartha	Náisiúnta,	agus	acmhainní	á	gcur	ar	fáil	dóibh	tríd	
an	gCiste	um	Oileán	Comhroinnte	agus	trí	fhoinsí	eile

6A4 Oibreoidh	an	Rialtas	le	Gníomhaireacht	Comhshaoil	Thuaisceart	Éireann	agus	leis	
an	Roinn	Talmhaíochta,	Comhshaoil	agus	Gnóthaí	Tuaithe	chun	tacú	leis	an	Líonra	
Uile-Oileáin	um	Thaighde	Aeráide	agus	Bithéagsúlachta

6A5 Leanfaidh	comhlachtaí	iomchuí	le	tacaíocht	a	thabhairt	don	Phlean	um	Pailneoirí	
Uile-Éireann	agus	le	leas	a	bhaint	as

6B1 Breiseoidh	Éire	a	rannpháirtíocht	le	tionscnaimh	bhithéagsúlachta	agus	taighde	
bithéagsúlachta	ar	leibhéal	an	Aontais	Eorpaigh	agus	ar	an	leibhéal	idirnáisiúnta,	
e.g.,	Ardán	Bithéagsúlachta	an	Aontais	Eorpaigh,	an	Coinbhinsiún	maidir	leis	an
Éagsúlacht	Bhitheolaíoch,	OSPAR,	RAMSAR	agus	IPBES

6C1 Cuirfear	an	bhithéagsúlacht	agus	réitigh	dhúlrabhunaithe	ar	áireamh	i	dTreochlár	na	
hÉireann	um	Maoiniú	don	Aeráid	mar	chuid	dá	réimsí	tosaíochta

6C2 Méadóidh	RGE	an	Cúnamh	Forbartha	Thar	Lear	a	thugann	Éire	do	thionscadail	a	
bhaineann	leis	an	mbithéagsúlacht,	lena	n-áirítear	do	na	Tíortha	is	Lú	Forbairt	agus	
do	Stáit	Oileánacha	Bheaga	i	mBéal	Forbartha

6C3 Tacóidh	Éire	go	láidir	leis	na	hiarrachtaí	atá	ar	bun	chun	conradh	domhanda	nua	a	
thabhairt	chun	críche	maidir	leis	an	mbithéagsúlacht	i	limistéir	lasmuigh	den	dlínse	
náisiúnta

6D1 Cinnteoidh	RTRÁO	agus	an	tIonad	Náisiúnta	le	Bithéagsúlacht	Sonraí	go	gcuirfidh	
Éire	feabhas	ar	chainníocht	agus	cáilíocht	an	rannchuidithe	a	dhéanann	sí	le	moil	
agus	líonraí	sonraí	ar	leibhéal	an	Aontais	Eorpaigh	agus	ar	an	leibhéal	idirnáisiúnta,	
amhail	an	tSaoráid	Dhomhanda	um	Fhaisnéis	Bithéagsúlachta	agus	an	Ghníom-
haireacht Eorpach Comhshaoil
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Comhaltaí den Ghrúpa Oibre Bithéagsúlachta

Ainm Roinn/Eagraíocht
Katharine	Duff An	Roinn	Talmhaíochta,	Bia	agus	Mara
Ted Massey An	Roinn	Talmhaíochta,	Bia	agus	Mara
Hannah	Denniston An	Roinn	Talmhaíochta,	Bia	agus	Mara
Niall	Ryan An	Roinn	Talmhaíochta,	Bia	agus	Mara
Colin	O’Hehir An	Roinn	Comhshaoil,	Aeráide	agus	Cumarsáide
Anne Murray An	Roinn	Oideachais
Colin Byrne An	Roinn	Tithíochta,	Pleanála	agus	Rialtais	Áitiúil
David	Flynn An	Roinn	Tithíochta,	Pleanála	agus	Rialtais	Áitiúil
Brian	O’Malley An	Roinn	Caiteachais	Phoiblí	agus	Athchóirithe
Denis	McGowan An	Roinn	Forbartha	Tuaithe	agus	Pobail
Paul	Greene An	Garda	Síochána
Tadhg	O’Mahony An	Ghníomhaireacht	um	Chaomhnú	Comhshaoil
Cathal	Gallagher Iascach	Intíre	Éireann
Brian	Deegan Uisce	Éireann
Maurice Clarke Foras na Mara
Liam	Lysaght An	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta
Colin	Kelleher Oifig	na	nOibreacha	Poiblí
Tony Brew Oifig	na	nOibreacha	Poiblí
Margaret	Gormley Oifig	na	nOibreacha	Poiblí
Catherine	Keena Teagasc
Lorcán	Scott An Chomhairle Oidhreachta 
Mark McCorry Bord na Móna 
David	Joyce Cumann	Lucht	Bainistíochta	Contae	agus	Cathrach
Martin	Wall An	Roinn	Gnóthaí	Eachtracha
Sylvie Clappe An	Phríomh-Oifig	Staidrimh	
Tas Crowe An	Coláiste	Ollscoile,	Baile	Átha	Cliath	–	Cathaoirleach	an	Fhóraim	

Bithéagsúlachta
Caoimhín	Ó	Ciaruáin	 An	Roinn	Iompair
Deirdre	Lynn An	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra
Andy Bleasdale An	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra
Claire Cooper An	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra
Dermot	McGreal An	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra
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Comhaltaí den Fhóram Náisiúnta Bithéagsúlachta 

Ainm Eagraíocht
Tasman Crowe 
(Cathaoirleach)

An	Coláiste	Ollscoile,	Baile	Átha	Cliath

Simon Berrow Grúpa	Míolta	Móra	agus	Deilfeanna	na	hÉireann
Séamus Boland Nasc	Tuaithe	na	hÉireann
Ken	Bradley Roinn	Talmhaíochta,	Comhshaoil	agus	Gnóthaí	Tuaithe	Thuaisceart	Éireann
Noeleen Smyth An	Coláiste	Ollscoile,	Baile	Átha	Cliath	
Padraic	Fogarty Iontaobhas	Fiadhúlra	na	hÉireann	(ainmní	don	Cholún	Comhshaoil)
Paul	Giller Acadóir	ó	Choláiste	na	hOllscoile,	Corcaigh
Janice Fuller Coillte 
Elaine	McGoff An	Taisce	(ainmní	don	Cholún	Comhshaoil)
James Moran Institiúid	Teicneolaíochta	na	Gaillimhe-Maigh	Eo
Aebhinn Cawley An	Institiúid	Chairte	um	Éiceolaíocht	agus	Bainistíocht	Comhshaoil
Mark McCauley Cónaidhm	Ghnólachtaí	agus	Fhostóirí	na	hÉireann
Oonagh	Duggan Cairde	Éanlaith	Éireann
Siobhán	Ryan	 Oifigeach	Oidhreachta,	Sligeach
Anne Murray Oifigeach	Bithéagsúlachta,	Comhairle	Contae	Dhún	Laoghaire-Ráth	an	

Dúin
John Butler FACE	Ireland/Cumann	Náisiúnta	na	gComhairlí	Réigiúnacha	Géim
An	Dr	Christoph	
Schwitzer

Zú	Bhaile	Átha	Cliath

Comhaltaí den Fhóram Náisiúnta Bithéagsúlachta

Ainm Eagraíocht
Jane Stout 
(Cathaoirleach)

Natural Capital Ireland

Cillian McMahon Gnó	sa	Phobal,	Éire
Una	Fitzpatrick An	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta
Deirdre	Lynn An	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra
Claire Cooper An	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra
Michael Byrne An	Roinn	Talmhaíochta,	Bia	agus	Mara
Niall	Ryan An	Roinn	Talmhaíochta,	Bia	agus	Mara
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Liosta acrainmneacha

Acrainm Tuairisc
AA Measúnacht	Chuí
ABP An	Bord	Pleanála
AECM Bearta	Aeráide	Agra-Chomhshaoil
AICBRN An	Líonra	Uile-Oileáin	um	Thaighde	Aeráide	agus	Bithéagsúlachta
AIPP Plean	um	Pailneoirí	Uile-Éireann
BBNJ An	Bhithéagsúlacht	i	Limistéir	lasmuigh	den	Dlínse	Náisiúnta
BWG An	Grúpa	Oibre	Bithéagsúlachta
CAP An	Comhbheartas	Talmhaíochta
CAPSP Plean	Straitéiseach	an	Chomhbheartais	Talmhaíochta
CARO Oifig	Réigiúnach	um	Ghníomhú	ar	son	na	hAeráide
CBD An	Coinbhinsiún	maidir	leis	an	Éagsúlacht	Bhitheolaíoch
CCAC An Chomhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide 
COFORD An	Chomhairle	Náisiúnta	um	Thaighde	agus	Forbairt	Foraoise,	Éire
CoP Pobal	Cleachtais
CSO An	Phríomh-Oifig	Staidrimh
CSRD An Treoir maidir le Tuairisciú Inbhuanaitheachta Corparáideach
RTCGT An	Roinn	Talmhaíochta,	Comhshaoil	agus	Gnóthaí	Tuaithe	(Tuaisceart	Éireann)
RTBM An	Roinn	Talmhaíochta,	Bia	agus	Mara
RCAC An	Roinn	Comhshaoil,	Aeráide	agus	Cumarsáide
DELOS Dírítear	i	dtionscnamh	DELOS	ar	na	láithreáin	naofa	nádúrtha	atá	ann	i	

dtíortha	forbartha	ar	fud	an	domhain.
RFTF An	Roinn	Fiontar,	Trádála	agus	Fostaíochta
RGE An	Roinn	Gnóthaí	Eachtracha	
RBATNE An	Roinn	Breisoideachais	agus	Ardoideachais,	Taighde,	Nuálaíochta	agus	

Eolaíochta
RA An	Roinn	Airgeadais
RTRÁO An	Roinn	Tithíochta,	Rialtais	Áitiúil	agus	Oidhreachta
RO An	Roinn	Oideachais
RDC An	Roinn	Dlí	agus	Cirt
RI An	Roinn	Iompair
RCPA An	Roinn	Caiteachais	Phoiblí	agus	Athchóirithe
RFTP An	Roinn	Forbartha	Tuaithe	agus	Pobail
RTCEGSM An	Roinn	Turasóireachta,	Cultúir,	Ealaíon,	Gaeltachta,	Spóirt	agus	Meán	
EDRRS An	Scéim	Fheabhsaithe	um	Dhíchoimisiúnú,	Athshlánú	agus	Athchóiriú
EEA An	Ghníomhaireacht	Eorpach	Comhshaoil
EGFSN An	Sainghrúpa	ar	Riachtanais	Scileanna	sa	Todhchaí
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Acrainm Tuairisc
EIA Measúnacht Tionchair Timpeallachta
EIONET An	Gréasán	Eorpach	um	Fhaisnéis	agus	um	Fhaire	ar	an	gComhshaol
EIP-AGRI	 An	Chomhpháirtíocht	Eorpach	Nuálaíochta	um	Tháirgiúlacht	agus	Inbhuaine	

Talmhaíochta
ENGO Eagraíochtaí	Neamhrialtasacha	Comhshaoil
EPA An	Ghníomhaireacht	um	Chaomhnú	Comhshaoil
ESPOO Leagtar	amach	sa	Choinbhinsiún	maidir	le	Measúnacht	Tionchair	

Timpeallachta	i	gComhthéacs	Trasteorann,	ar	a	dtugtar	Coinbhinsiún	
Espoo	freisin,	na	hoibleagáidí	atá	ar	Pháirtithe	measúnacht	a	dhéanamh	ag	
luathchéim	pleanála	ar	an	tionchar	timpeallachta	a	bheidh	ag	gníomhaíochtaí	
áirithe.

AE An tAontas Eorpach
EU-IAS	 An	Treoir	ón	Aontas	Eorpach	maidir	le	Speicis	Choimhthíocha	Ionracha
EU-LIFE Is	é	is	clár	LIFE	ann	an	ionstraim	chistiúcháin	de	chuid	an	Aontais	Eorpaigh	

lena	dtacaítear	le	tionscadail	chomhshaoil,	le	tionscadail	um	chaomhnú	an	
dúlra	agus	le	tionscadail	um	ghníomhú	ar	son	na	haeráide	ar	fud	an	Aontais.

FES An Staidéar Comhshaoil Feirme
FNA Measúnacht	ar	Riachtanais	Airgeadais	Bithéagsúlachta
GBIF An	tSaoráid	Dhomhanda	um	Fhaisnéis	Bithéagsúlachta
GBUE Timpeallachtaí	Uirbeacha	Glasa	agus	Gorma
GIS Córas	Faisnéise	Geografaí
GNDOCB Biúró	Náisiúnta	an	Gharda	Síochána	um	Dhrugaí	agus	Coireacht	Eagraithe
GSI Suirbhéireacht	Gheolaíochta	na	hÉireann
HNV Ardluach	Dúlra
IAS Speicis	Choimhthíocha	Ionracha
IDA An	Ghníomhaireacht	Forbartha	Tionscail
INTERREG Tionscnamh	de	chuid	an	Aontais	Eorpaigh	atá	ceaptha	chun	daoine	a	

thabhairt	le	chéile	chun	réitigh	nuálacha	inbhuanaithe	a	chomhroinnt	ar	
dhúshláin	forbartha	réigiúnaí.

IPBES An	tArdán	Idir-Rialtasach	maidir	le	Beartas	Eolaíochta	um	Sheirbhísí	
Bithéagsúlachta	agus	Éiceachórais

IPM Srianadh	Comhtháite	Lotnaidí
IRCSET Comhairle	Taighde	na	hÉireann	um	Eolaíocht,	Innealtóireacht	agus	

Theicneolaíocht	
IUCN An	tAontas	Idirnáisiúnta	do	Chaomhnú	an	Dúlra	
LAnna Údaráis	Áitiúla	
LBAP Plean	Gníomhaíochta	Áitiúil	um	Bithéagsúlacht
LDCanna Na	Tíortha	is	Lú	Forbairt
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Acrainm Tuairisc
LEADER Tacaí	airgeadais	ón	Rialtas	le	haghaidh	fiontair	phríobháideacha	agus	grúpaí	

pobail	a	chuireann	feabhas	ar	cháilíocht	na	beatha	agus	ar	ghníomhaíocht	
gheilleagrach	i	limistéir	thuaithe

ME Faireachán	agus	Meastóireacht
MEA Measúnacht	Éiceachórais	na	Mílaoise
MSFD An	Treoir	Réime	um	Straitéis	Mhuirí
NBAP An	Plean	Gníomhaíochta	Náisiúnta	um	Bithéagsúlacht	(Éire)	
NBDC An	tIonad	Náisiúnta	le	Sonraí	Bithéagsúlachta
NBF An	Fóram	Náisiúnta	Bithéagsúlachta
NBI Táscaire	Náisiúnta	Bithéagsúlachta
NBS Réiteach	Dúlrabhunaithe
NDP An	Plean	Forbartha	Náisiúnta
NECD An	Treoir	maidir	le	Gealltanais	Laghdaithe	Astaíochtaí	Náisiúnta
NESC An	Chomhairle	Náisiúnta	Eacnamaíoch	agus	Shóisialta	
NFS An Suirbhé Náisiúnta Feirme
NGO Eagraíocht	Neamhrialtasach
NHA Limistéar Oidhreachta Nádúrtha
NIEA Gníomhaireacht	Comhshaoil	Thuaisceart	Éireann
NPWS An	tSeirbhís	Páirceanna	Náisiúnta	agus	Fiadhúlra
NRPA Réimse	Tosaíochta	Taighde	Náisiúnta
ODA Cúnamh Forbartha Thar Lear
OPR Oifig	an	Rialálaí	Pleanála
OPW Oifig	na	nOibreacha	Poiblí
OREDP An	Plean	Forbartha	Fuinnimh	In-athnuaite	Amach	ón	gCósta
OSPAR Sásra	trína	gcomhoibríonn	15	Rialtas	agus	an	tAontas	Eorpach	le	chéile	chun	

muirthimpeallacht	an	Atlantaigh	Thoir	Thuaidh	a	chosaint.
PAF An	Creat	Gníomhaíochta	Tosaíochta
PEACEPLUS Clár	cistiúcháin	de	chuid	an	Aontais	Eorpaigh	atá	ceaptha	chun	tacú	le	

síocháin	agus	rathúnas	ar	fud	Thuaisceart	Éireann	agus	chontaetha	teorann	
na	hÉireann,	rud	lena	gcuirtear	leis	an	obair	a	rinneadh	faoi	chláir	PEACE	agus	
INTERREG	roimhe	seo.

RAMSAR An	Coinbhinsiún	maidir	le	Bogaigh	a	bhfuil	Tábhacht	Idirnáisiúnta	leo	go	
háirithe	mar	Ghnáthóg	d’Éin	Uisce

RBMPanna Pleananna	Bainistíochta	Abhantraí
RPA Réimsí	Tosaíochta	Taighde
SACanna Limistéir Chaomhantais Speisialta 
SDG Sprioc Forbartha Inbhuanaithe
MST Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta
SEEA Córas	Cuntasaíochta	Eacnamaíche	agus	Comhshaoil
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Acrainm Tuairisc
SFI Fondúireacht	Eolaíochta	Éireann	
SNaP Tionscadal	Straitéiseach	Dúlra
SOLAS An	ghníomhaireacht	Stáit	ar	cuireadh	de	chúram	uirthi	earnáil	Breisoideachais	

agus	Oiliúna	den	chéad	scoth	a	fhorbairt	chun	todhchaí	na	hÉireann	a	chothú.
SPAnna Limistéir Chosanta Speisialta 
STEM Eolaíocht,	Teicneolaíocht,	Innealtóireacht	agus	Matamaitic
TII Bonneagar	Iompair	Éireann
TRANSLATE Tá	sé	mar	aidhm	le	tionscadal	taighde	TRANSLATE	de	chuid	Met	Éireann	

réamh-mheastacháin	náisiúnta	aeráide	a	chaighdeánú	d’Éirinn	agus	seirbhísí	
aeráide	a	fhorbairt	chun	na	ceanglais	faisnéise	aeráide	atá	ar	earnáil	
oiriúnaithe	na	hÉireann	a	chomhlíonadh.

UAA Limistéar	Talmhaíochta	a	Úsáidtear
UK An	Ríocht	Aontaithe
UN Na Náisiúin Aontaithe
WCPA An	Coimisiún	Domhanda	um	Limistéir	faoi	Chosaint
WFD An	Chreat-treoir	Uisce
WI	 Uiscebhealaí	Éireann
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