SAIBHREAS ÁR NAIGÉIN
I dTreo Plean Comhtháite
Muirí d’Éirinn
Do Thuairimí a Lorg maidir le
Bealaí Nua;
Cur Chuige Nua;
Smaointeoireacht Nua

“Creidim go bhfuil aois nua d’Éirinn amach romhainn. Tá
cumas na haoise nua sin le tapú. Seasfaidh na daoine
siúd a thapaíonn go saor é amach as an slua, is cuma cé
acu atá sé sin bunaithe ar láidreachtaí traidisiúnta na
hÉireann nó ar réadú an mhéid a fhéadaimid a bhaint
amach in anailísíocht sonraí, i néalríomhaireacht, sa
nanadhomhan agus araile. Is é an pósadh idir an seanrud
agus an rud nua a dhéanfaidh idirdhealú idir an
meánduine agus an duine iontach, idir an t‐
eochairdhuine agus an gnáthdhuine.”
An Taoiseach
Enda Kenny
Fóram Eacnamaíoch Éireannaigh an Domhain
7ú Deireadh Fómhair 2011

Saibhreas Ár nAigéin
Brollach
Tá Bealaí Nua; Cur Chuige Nua; Smaointeoireacht Nua ag teastáil ó Éirinn.
Tá feidhm ag na focail seo go háirithe maidir lenár n‐acmhainní muirí, rudaí
a raibh ina gcaochspota inár bhfócas náisiúnta le rófhada. Tugaim isteach
fíorléarscáil na hÉireann duit, lena toisí ollmhóra, lena tábhacht mhór
timpeallachta agus lena deiseanna corraitheacha in earnálacha
seanbhunaithe gníomhaíochta agus in earnálacha gníomhaíochta atá ag
teacht chun cinn.
Tá an Rialtas dáiríre faoi athrú a dhéanamh ar an dóigh a smaoinímid faoin
bhfarraige in Éirinn. Mar sin, tá an Grúpa Comhordaithe Muirí, faoi stiúir
an Aire Coveney, ag ullmhú an chéad Phlean Chomhtháite Mhuirí d’Éirinn.
Is tír mhuirí sinn. Cibé acu atáimid ó phobail uirbeacha, tuaithe nó chósta,
tá leas againn go léir sa tionchar sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíoch atá
ag ár gcóstaí agus ag ár bhfarraigí. Mar Thaoiseach, ba mhaith liom sinn a
bheith ag athcheangal leis an bhfarraige ar bhealach a bhaineann leas as
smaointe, nuálaíocht agus eolas ár muintire ar fad, sa tír seo agus thar sáile
a fheiceáil. Ba mhaith liom sinn a bheith ag déanamh iarracht ar leasanna
sóisialta, cultúrtha agus eacnamaíochta a fhéadann ár n‐acmhainní muirí a
sheachadadh a áirithiú dúinn agus dár leanaí a fheiceáil.
Tapaigh an deis seo lena bheith páirteach le do thoil. Comhroinn do
smaointe maidir le conas a fhéadaimid mar náisiún bogadh ó 1.2% amháin
dár OTI a ghiniúint as an acmhainn ollmhór náisiúnta seo suas go leibhéil a
fhéadaimid a bheith bródúil astu agus a ghinfidh poist dár muintir.
Is é seo tús na ré nua i gcaidreamh na hÉireann le saibhreas ár n‐aigéin.

An Taoiseach
Enda Kenny

Réamhrá
Agus achar ár ngrinnill farraige á chur san áireamh, tá Éire ar cheann de na
stáit is mó san AE; agus cearta ceannasacha nó eisiacha aici ar cheann de na
cóimheasa is mó idir farraige agus talamh (10:1) de chuid aon Stáit san AE. Is
éard atá i Stát na hÉireann 90,000 km2 d’acmhainn talaimh, agus 900,000 km2
d’acmhainn mhuirí. Tá ár n‐imeallbhord 7,500km níos faide ná é sin de chuid
fhormhór thíortha na hEorpa.
Tá ár n‐aigéan ina shócmhainn náisiúnta – ag tacú le geilleagar éagsúil muirí a
bhfuil cumas ollmhór aige leas a bhaint as margadh domhanda muirí €1,200bn
le haghaidh bia mara, turasóireachta, ola agus gáis, fhuinneamh in‐athnuaite
aigéin agus le haghaidh úsáidí nua do shláinte, do leigheas agus do
theicneolaíocht. I gcomhthreo leis sin, tugann ár n‐acmhainn mhuirí mórán
leasanna neamhthráchtála dúinn, mar shampla, taitneamhacht, bithéagsúlacht
agus ár n‐aeráid chineálta.
Tá freagracht as cúrsaí muirí leata ar fud roinnt ranna agus gníomhaireachtaí
rialtais. Mar aitheantas ar raon leathan na hearnála agus ar an ngá atá le
comhordú níos fearr, tá meicníochtaí trasrialtais á gcur chun feidhme ag an
Rialtas chun comhordú agus comhtháthú níos fearr a bhaint amach.
Le linn 2011, chuir an Rialtas tús leis na chéad chéimeanna chun Plean
Comhtháite Muirí a fhorbairt d’Éirinn. Is í an chéad chéim eile—rud a thagann
leis an tiomantas sa Chlár don Rialtas maidir le bealaí nua, cur chuige nua agus
smaointeoireacht nua a thabhairt isteach—cur chun cinn a dhéanamh ar
dhíospóireacht phoiblí maidir leis an gcaoi is fearr chun leas a bhaint as
Saibhreas Ár nAigéin.
Ullmhaíodh roinnt ceisteanna chun díospóireacht phoiblí a spreagadh agus
chun deis a thabhairt do gach duine a dtuairimí a chur in iúl maidir le Beartas
Comhtháite Muirí agus Pleanáil Chomhtháite Mhuirí d’Éirinn (féach
leathanaigh 19 & 20). Ina theannta sin, tá cáipéisí faisnéise cúlra ar fáil (féach
leathanach 3).
Tá Plean Comhtháite Muirí ag teastáil uainn chun leas a bhaint as Saibhreas Ár
nAigéin, chun an timpeallacht cheart a fháil le haghaidh infheistíochta agus
chun úsáid a bhaint as cumas ár ngeilleagair mhuirí chun poist a chruthú ar
bhealach atá inbhuanaithe.
Creidim go láidir go bhfuil díospóireacht phoiblí maidir leis an acmhainn
mhuirí in Éirinn ag teastáil uainn. Ní mór dúinn breathnú ar an muir anois ar
bhealach nár bhreathnaigh muid uirthi riamh. Ba mhaith liom feasacht an
phobail a ardú faoin acmhainn ollmhór seo agus díospóireacht phoiblí a chur
chun cinn ar Shaibhreas Ár nAigéin.
Táim ag súil leis an díospóireacht agus lena bheith ag éisteacht le do thuairimí.
Simon Coveney T.D.
An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara

Saibhreas Ár nAigéin
‘Fíorléarscáil na hÉireann’ ina bhfuil os cionn 220 milliún acra faoin Muir

Ár bhFís do 2020?
Beidh saibhreas ár n-aigéin mar phríomhghné dár bhfás
eacnamaíoch inbhuanaithe. Déanfar é a bhainistiú ar
bhealach comhtháite agus tacóidh beartas comhleanúnach,
pleanáil agus rialáil, giniúint sochar eacnamaíoch, sóisialta
agus timpeallachta dár saoránaigh leis.
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Breathnú ar an Muir
Tá cultúr agus traidisiún fada láidir muirí ag
Éirinn. Tá sé de chumhacht ag an muir braistint
samhlaíochta, eachtraíochta agus
ghnóthachtála a ghabháil.
Ár n‐uiscí
 is ionann iad agus geata an iarthair le
haghaidh loingseoireachta chuig calafoirt
mhara is gnóthaí na hEorpa;
 cuimsíonn siad roinnt de na hacmhainní
iascaigh mhara is mó agus is luachmhaire
san Eoraip;
 tá siad ina suíomh oiriúnach le haghaidh
táirgeadh dobharshaothraithe;
 tá siad i measc na n‐acmhainní fuinnimh in‐
athnuaite (tonnfhuinneamh, fuinneamh
taoide agus fuinneamh gaoithe) is saibhre
agus is rochtana ar domhan;
 soláthraíonn siad deiseanna chun táirgí
agus seirbhísí nua bithleighis agus
cógaisíochta a fhorbairt;
 cuidíonn siad le forbairt teicneolaíochtaí
nuálacha, le tacaíocht cinntí agus le huirlisí
bainistíochta; agus
 tairgeann siad clós súgartha uisceach dúinn
agus dár gcuairteoirí ina bhféadaimid
taitneamh a bhaint as spóirt agus
gníomhaíochtaí uisce.

Mhothaigh muid go traidisiúnta gurb ionann an
talamh agus príomhsholáthraí ár mbia agus ár
mbreosla, agus lig muid uainn saibhreas ár n‐
aigéin. Táimid ag breathnú ar an bhfarraige ar
bhealach éagsúil anois; ar bhealach a fhéadann
rathúnas, sláinte agus taitneamh a thabhairt
dár saoránaigh.

Cad chuige a bhfuil plean comhtháite
muirí?
Soláthróidh plean comhtháite muirí
móiminteam nua le haghaidh fáis i réimse na
mara. Tógfaidh sé ar mheanma an Chláir don
Rialtas; ag áirithiú go n‐oibreoidh ranna rialtais
le chéile ar bhealach níos éifeachtúla agus níos
éifeachtaí ar na saincheisteanna éagsúla a
bhaineann leis an muir d’fhonn timpeallacht a
chuidíonn le fás agus le poist inbhuanaithe a
chruthú.

Cad a chlúdóidh an plean?
Déanfaidh plean comhtháite a thugann aghaidh
ar na hearnálacha ábhartha uile agus ar na
gníomhaíochtaí gaolmhara uile na nithe seo a
leanas:
 leagfaidh sé amach spriocanna ardleibhéil
chun an beartas cuí, an rialachas cuí agus
an aeráid ghnó chuí a chur i bhfeidhm le go
bhféadfar ár gcumas muirí a bhaint amach;
agus
 fás eacnamaíoch, infheistíocht agus cruthú
post a spreagadh i ngeilleagar ár n‐aigéin.

Tá cumas suntasach ag ár n‐imchuacha farraige
maidir le cúlchistí ola agus gáis; tairgeann ár n‐
imeallbhord deiseanna iontacha turasóireachta
agus fóillíochta agus cultúr muirí saibhir agus
oidhreacht mhuirí shaibhir. Tacaíonn
saibhreas ár n‐aigéin le geilleagar éagsúil muirí
agus le héiceachóras saibhir muirí.
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Do thuairimí a lorg
agus bheartais reatha an Rialtais (bia mara,
feamainn, loingseoireacht agus iompar
muirí, fuinneamh in‐athnuaite agus neamh‐
inathnuaite, TFC na mara agus
biteicneolaíocht; agus
 Na Coinníollacha Cearta a Fháil – Cuirtear
síos ar na ‘cumasóirí’ atá ag teastáil chun
feabhas a chur ar na coinníollacha le
haghaidh fáis agus infheistíochta.
Tá naisc chuig ábhair úsáideacha thagartha ar
leathanach 21.

Cad chuige a bhfuil do thuairimí á
lorg?
Tá an comhairliúchán seo – rud a tharraingíonn
an pobal in obair an rialtais – ina chéim
thábhachtach maidir le plean comhtháite muirí
a fhorbairt d’Éirinn. Cuirfidh sé ar chumas an
Stáit leas a bhaint as an bhfoinse is leithne agus
is féidir de smaointe, de thuairimí agus de
bharúlacha, rud a chuidíonn le ceapadh beartas
níos fearr a chur in iúl agus le feabhas a chur ar
chaighdeán na gcinntí a dhéantar agus ar
chaighdeán na seirbhísí a sholáthraítear. Tá do
thuairimí tábhachtach.

Conas a fhéadaim páirt a ghlacadh?
1. Comhlánaigh ár suirbhé:
 Tá ceisteanna atá ceaptha chun do
thuairimí a fháil curtha i láthair ar
leathanaigh 19 & 20 den cháipéis seo.
 Féadtar do fhreagraí a chur isteach tríd an
bhfoirm suirbhé ar líne atá ar fáil ar
www.ouroceanwealth.ie.
 Nó, féadtar foirm a íoslódáil agus í a
líonadh isteach agus a sheoladh ar ais trí
ríomhphost chuig
ouroceanwealth@marine.ie nó í a sheoladh
sa phost chuig Saibhreas Ár nAigéin, Foras
na Mara, Rinn Mhaoile, Órán Mór, Co. na
Gaillimhe.
2. Smaointe / moltaí breise:
 Tá fáilte roimh shaincheisteanna agus
mholtaí breise freisin. Seol iad i ríomhphost
chuig ouroceanwealth@marine.ie nó seol
iad sa phost chuig Saibhreas Ár nAigéin,
Foras na Mara, Rinn Mhaoile, Órán Mór,
Co. na Gaillimhe.
 Tá fáilte roimh aiseolas as Béarla agus as
Gaeilge.
3. Glac páirt sa díospóireacht:
 Cuireadh fóram díospóireachta ar bun
freisin chun an díospóireacht a éascú ag
www.ouroceanwealth.ie

Conas a fhéadaim a bheith ar an
eolas?
Sa cháipéis seo:
 cuirtear síos ar gheilleagar ár n‐aigéin agus
ar a dheiseanna;
 leagtar amach ár n‐éiceachórais shaibhre
mhuirí agus chósta;.
 léirítear roinnt de na príomhdhúshláin atá
romhainn agus roimh ár n‐aigéin;
 déantar achoimre ar an méid a fhéadann an
Rialtas a dhéanamh chun na coinníollacha
cearta a bhaint amach d’fhás inbhuanaithe;
agus
 fiafraítear cad a dhéanfaidh an earnáil
phríobháideach, na pobail, na comhlachtaí
Stáit agus an earnáil ardoideachais chun fás
a thabhairt.
Ina theannta sin, tá trí cháipéis faisnéise cúlra
ar fáil ar www.ouroceanwealth.ie:
 Comhthéacs: Saibhreas Ár nAigéin –
Soláthraítear cuntas gairid eacnamaíochta
agus timpeallachta;
 Cáipéis Faisnéise Earnála – Cuntas gairid ar
ár n‐earnálacha muirí agus ar phleananna
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Mar atá a fhios ag mórán daoine, rinneadh
comhairliúcháin forbartha beartais agus
pleanála le déanaí maidir le roinnt réimsí agus
cuireadh na tuairimí a cuireadh in iúl san
áireamh – mar shampla, bhí comhairliúcháin
phoiblí maidir le beartas um chalafoirt
náisiúnta, maidir le fuinneamh in‐athnuaite
muirí; tá sonraí ar na comhairliúcháin sin/ar na
beartais reatha agus ar na pleananna reatha
tugtha ar leathanach 21 den cháipéis seo.
Nílimid ag iarraidh athchuairt a thabhairt ar na
comhairliúcháin phoiblí sin/ar na pleananna sin;
mar sin féin, cuirfear a n‐ábhar/ a dtorthaí san
áireamh sa phlean comhtháite muirí.

Beidh achoimre ar na tuairimí chomh maith le
sonraí ar na freagraí a fuarthas ar fáil le linn an
phróisis. Tabhair faoi deara go bhfuil aon
fhaisnéis a thugtar faoi réir na nAchtanna um
Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003.

Cad a tharlóidh ansin?
Tar éis na tréimhse comhairliúcháin, forbróidh
an Rialtas Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn ina
gcuirfear san áireamh an t‐ionchur ar fad a
fuarthas.

Beidh an comhairliúchán ar oscailt go dtí an 31
Márta 2012.
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I dTreo Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn
An Próiseas
An Clár don Rialtas
Bealaí Nua; Cur Chuige Nua;
Smaointeoireacht Nua
An timpeallacht cheart a fháil
d’infheisteoirí

Saibhreas Ár nAigéin
Geilleagar domhanda aigéin €1.2 trilliún
Bainimis níos mó as
Díospóireacht phoiblí a spreagadh
Cad a dhéanfá chun é seo a bhaint amach?

Do Thuairimí a Lorg
Comhairliúchán poiblí
Do thuairimí, do smaointe, do bharúlacha, do
mhachnaimh a Fháil
Feabhra go Márta 2012

Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn a Chruthú
Straitéis ardleibhéil
Treo a shocrú – cuir leis an móiminteam
Dearcthaí a athrú
Comhordú agus comhtháthú níos fearr ar fud an Rialtais ar
chúrsaí a bhaineann le saibhreas ár n‐aigéin
Aibreán go hIúil 2012

Plean Comhtháite Muirí d’Éirinn
Spreagann sé cur chun feidhme chúraimí na hearnála poiblí
Gineann sé infheistíocht ón earnáil phríobháideach
Cruthú Post
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An Deis
Margadh Domhanda €1.2 Trilliún
• Bia Mara (Iascaireacht,
Dobharshaothrú agus Próiseáil
Bia Mara)
• Feamainn
• Ola agus Gás Easchósta
• Fuinneamh In‐Athnuaite Aigéin
• Mianraí agus Comhbhailiúcháin

• Iompar Loingseoireachta/Muirí
•Tráchtáil Mhuirí
• Turasóireacht Mhuirí (lena n‐
áirítear Turas Mara)
• Suirbhé Aigéin
• Teileachumarsáid Fhomhuirí

• Trealamh Muirí
• TFC na Mara
• Biteicneolaíocht na Mara
• Longthógáil

Acmhainní

Seirbhísí

Déantúsaíocht

€337bn

€786bn

€96bn

Cad is fiú geilleagar aigéin na hÉireann agus cén staid ina
bhfuilimid i gcomparáid le tíortha eile?
Sa bhliain 2007, ghin Éire €3.4 billiún i láimhdeachas agus €2.4 billiún in OBL díreach agus indíreach (1%
de OTI) ó acmhainní a haigéin. Creidtear go forleathan go bhféadaimid i bhfad níos mó ná sin a bhaint
amach.
 Tá dúshlán tábhachtach maidir leis an méid
Luach
a fhéadann Éire fás inbhuanaithe a
 Meastar go bhfuil margadh aigéin an
dhéanamh ar ár ngeilleagar aigéin a
domhain luacháilte ag thart ar €1,200
shainaithint.
billiún in aghaidh na bliana. Meastar go
gcuireann gníomhaíocht dhomhanda
Fostaíocht
eacnamaíoch mhuirí le 2% d’Olltáirgeacht
 Soláthraíonn geilleagar aigéin na hÉireann
Tíre an Domhain (OTI).
fostaíocht do níos mó ná 17,000 duine –
 Measann an Coimisiún Eorpach gur gineadh
thart ar 1% den fhórsa oibre iomlán.
idir 3% agus 5% de OTI na hEorpa ó
 Is iad na figiúirí coibhéiseacha i dtíortha
thionscail agus ó sheirbhísí a bhaineann leis
comharsanachta 2.2% sa Ríocht Aontaithe,
an muir sa bhliain 2007.
6% san Iorua, 2.2% san Ísiltír agus 3.3% sa
 Díorthaíonn an Ríocht Aontaithe 4.2% de
Phortaingéil.
OTI óna geilleagar aigéin. Díorthaíonn an
 Cé go bhfeidhmíonn na tíortha sin níos
Iorua agus an Íoslainn 1.2% agus 8% faoi
fearr ná Éire faoi láthair, fágann cumas
seach óna n‐earnálacha bia mara amháin.
gheilleagar aigéin na hÉireann go bhfuil deis
le haghaidh fás suntasach ar fáil dúinn.
 Sa bhliain 2007, rannchuidigh geilleagar
aigéin na hÉireann 1.2% de OTI.
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Méid
0.9m km2
(90% Éire)

Saibhreas Ár
nAigéin

Luach
€2.4bn
(Oll‐Bhreisluach díreach
agus indíreach)

Saibhreas
Aigéin an
Domhain

1.2% de OTI

Saibhreas Ár nAigéin – Roinnt Fíricí agus Figiúirí
1. Is í Éire an tríú stát is mó san AE san
Atlantach Thuaidh nuair a chuirtear ár n‐
achar farraige san áireamh, agus tá dlínse
aici ar chúlchríoch ghrinneall na farraige de
898,442km2.

snámh, cuairteanna ar an trá etc) ina
caitheamh aimsire atá ag éirí níos
tábhachtaí maidir le cur leis an ngeilleagar
áitiúil agus le sláinte an duine agus le
sláinte fhisiciúil.
6. Bhí turasóireacht slatiascaireachta
tiomnaithe freagrach as 173,000 cuairteoir
sa bhliain 2010 agus as caiteachas de €58
milliún.
7. Tá Éire ar cheann de na cinn scríbe is fearr
san Eoraip do dhaoine a bhfuil spéis acu i
bhfairtheoireacht míolta móra, i
bhfairtheoireacht éanlaithe agus i
ngníomhaíochtaí faoin spéir. Tá cáil na
hÉireann ag fás mar cheann de na suímh is
fearr ar domhan do shurfáil fuaruisce.
8. Lean turasóireacht loinge cúrsála de bheith
ag fás agus bhí méadú 12% sa bhliain 2010;
thug níos mó ná 200 long chúrsála a bhí ag
iompar níos mó ná 305,000 paisinéir cuairt
ar an oileán.

Turasóireacht & Fóillíocht
2. Agus imeallbhord iontach de níos mó ná
7,500 km agus cuid mhór sócmhainní muirí
aici – tá earnáil turasóireachta agus
fóillíochta muirí na hÉireann tearcúsáidte
go suntasach.
3. Meastar gurb ionann turasóireacht agus
fóillíocht mhuirí agus 7% dár n‐earnáil
iomlán turasóireachta agus fóillíochta agus
chuir sí €453 milliún le geilleagar na
hÉireann sa bhliain 2007.
4. Féadann imeachtaí muirí amháin, amhail
rás aigéin Volvo (sa bhliain 2009 agus arís
sa bhliain 2012), de bhreis ar €50 milliún a
ghiniúint in ioncam don gheilleagar.
5. Tá fóillíocht mhuirí (seoltóireacht, siúl,

7

Loingseoireacht, Calafoirt & Seirbhísí

Bia Mara & Feamainn

9. Tá Éire ag brath go criticiúil ar
loingseoireacht agus chalafoirt mhuirí agus
ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad. Bhí
iompar muirbhunaithe freagrach as 99%
den toirt iomlán (45 milliún tonna) agus as
95% de luach iomlán (€128 billiún) na n‐
earráidí a trádáladh (allmhairí/onnmhairí)
trí chalafoirt na hÉireann sa bhliain 2010.
10. Tar éis dhá bhliain as a chéile ina raibh
laghduithe móra, thosaigh onnmhairí ag
feabhsú agus tháinig méadú de 7.7% ón
mbliain 2009 ar an toirt iomlán d’earraí a
láimhseáladh i gcalafoirt na hÉireann sa
bhliain 2010.
11. Tháinig méadú de 5% ar thoirteanna
onnmhairithe de bhia & deoch, de
chógaisíocht agus de cheimiceáin chuig ár
bpríomh‐mhargaí thar lear sna Stáit
Aontaithe, sa Ríocht Aontaithe agus san
Áise.
12. Bhí méadú 40% ar líon na ngnólachtaí a bhí
ag feidhmiú in earnáil na seirbhísí
loingseoireachta idirnáisiúnta idir 2006 ‐
2010 agus táthar ag súil go leanfaidh an
ráta fáis sin thar na trí nó ceithre bliana seo
chugainn. Sa bhliain 2010, bhí fás 10% ar
fhostaíocht in earnáil na seirbhísí nideoige
seo in Éirinn.
13. Tá tráchtáil mhuirí agus soláthar seirbhísí
airgeadais mhuirí ina n‐earnáil atá ag fás –
bhí láimhdeachas de €99.5 milliún ag
tráchtáil mhuirí sa bhliain 2007 agus ghin sí
€47 milliún in oll‐bhreisluach do gheilleagar
na hÉireann.
14. D’fhás líon na bpaisinéirí farantóireachta ar
an oileán agus as an oileán faoi 4% go 4.8m
paisinéir.

15. Tá luach bliantúil díolacháin de €719 milliún
ag earnáil bhia mara na hÉireann agus
cothaíonn sí 11,000 post agus tá cumas aici
ioncam a mhéadú go €1 billiún agus
fostaíocht a mhéadú go 14,000 coibhéis
lánaimseartha (CLanna) faoin mbliain 2020.
16. Mhéadaigh onnmhairí bia mara na hÉireann
faoi 14% sa bhliain 2010 go €378 milliún i
gcomparáid leis an mbliain roimhe sin agus
bhí méadú breise de 13% go €420m sa
bhliain 2011.
17. Tá Éire timpeallaithe le roinnt de na forais
iascaireachta is táirgiúla san Eoraip agus
cheap gach loingeas iascaireachta an AE
thart ar 900,000 tonna éisc ar fiú breis is €1
billiún. Tá cumas líon níos mó de na héisc
sin a ghabháil agus a phróiseáil in Éirinn.
B’ionann na deiseanna iascaireachta (i.e.
Gabhálacha Iomlána is Incheadaithe,
GIInna) in 2011 do na cabhlaigh
idirnáisiúnta a fheidhmíonn sna huiscí
timpeall na hÉireann agus 937,924 tonna
éisc, ag a bhfuil luach measta tuirlingthe
€1.04 billiún. Tá an luach eacnamaíoch seo
bunaithe ar mheánphraghsanna na bliana
2009 agus is ionann é agus meastachán
coimeádach cé agus ní áirítear leis an
breisluach a d’fhéadfaí a chur leis i
bpróiseáil. Is ionann scair na hÉireann de na
deiseanna iascaireachta seo agus 21% de
réir tonnáiste agus 17% de réir luacha.
18. Is ionann dobharshaothrú agus an earnáil
bhia is gaiste fás ar domhan. Tá Éire
rangaithe mar 7ú táirgeoir
dobharshaothraithe is mó san AE
(láimhdeachas de €115m sa bhliain 2010)
agus cé go bhfuil ár dtimpeallacht an‐
chosúil leis an timpeallacht san Iorua agus
in Albain, táimid go mór taobh thiar díobh i
dtoirt na táirgeachta dobharshaothraithe
19. Tá margadh an AE do bhia mara ag brath
65% ar allmhairí cheana féin.
20. Léiríonn tuartha ó Eagraíocht Bia agus
Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe go
mbeidh 42 milliún tonna eile de bhia mara
saothraithe ag teastáil faoin mbliain 2025.
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21. Tá raon suntasach le haghaidh leathnú
dobharshaothraithe in Éirinn, lena n‐
áirítear suímh dhomhainmhara. Meastar go
bhféadfadh gach suíomh nua
feirmeoireachta mórscála bradán
domhainmhara €100m eile a ghiniúint in
onnmhairithe in aghaidh na bliana agus 350
post díreacha agus 150 post indíreacha eile
a chruthú san earnáil seirbhísí a
sholáthraíonn beatha éisc, líontán, iompar
agus seirbhísí eile. Tá obair ar siúl chun
scrúdú agus ullmhú a dhéanamh ar thrí
shuíomh oiriúnacha domhainmhara.
22. Is fiú tionscal feamainne na hÉireann thart
ar €18m in aghaidh na bliana, rud a
phróiseálann 36,000 tonna d’fheamainn (go
hiomlán as acmhainní fiáine) agus a
fhostaíonn 185 duine.
23. Tá margadh suntasach domhanda le
haghaidh feamainne, agus shroich aschur
iomlán 15.8 milliún tonna sa bhliain 2008,
rud dar luach thart ar €5.4 billiún

Fuinneamh
24. Meastar go bhféadfaí cúlchistí suntasacha
hidreacarbóin de thart ar 10 billiún bairille
de choibhéis ola (lena n‐áirítear gás) nár
aimsíodh go fóill a bheith in imeall
Atlantach easchósta na hÉireann. Mar sin
féin, bheadh druileáil fhairsing
taiscéalaíochta ag teastáil chun an cumas
measta sin a thástáil.
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25. Thar na 40 bliain anuas, druileáladh 129
tobar taiscéalaíochta gan ach cóimheas
foriomlán ratha de 1 ghort i ngach 30 gort
(fionnachtain gort tráchtála). Mar sin féin,
nuair nach gcuirtear fionnachtana tráchtála
san áireamh, tá ráta ‘teicniúil’ ratha de 1
ghort i ngach 9 ngort. Tá sé tábhachtach a
rá nach ndearnadh ach gníomhaíocht
theoranta druileála ar chuid mhór den
cheantar easchósta agus go bhfuil roinnt
fionnachtana á n‐athmheas faoi láthair ag
an tionscal, ach tá obair mhór fós le
déanamh chun dul chun cinn a dhéanamh
ar ionchas ár gcumais easchósta.
26. Meastar gurb ionann infheistíocht iomlán
go dtí seo ón earnáil phríobháideach i
ngníomhaíocht taiscéalaíochta agus thart ar
€3 billiún, rud atá freagrach as ceithre
fhionnachtain tráchtála (trí fhionnachtain
amach ó Chorcaigh agus fionnachtain
amháin ar an gCoirib amach ó Mhaigh Eo).
27. Soláthraíonn acmhainní gáis easchósta na
hÉireann thart ar 5% d’éileamh an
gheilleagair ar ghás faoi láthair, rud a
fhágann go bhfuil margadh réidh le
haghaidh fionnachtana nua gáis. Laghdófar
an spleáchas reatha ar ghás allmhairithe
nuair a thiocfaidh Gort na Coiribe ar an
sruth, táthar ag súil faoi láthair go dtarlóidh
sé seo sa bhliain 2014.
28. Tá earnáil na dtáirgí in‐athnuaite muirí ina
catagóir réasúnta nua de ghníomhaíocht
eacnamaíoch ina raibh méadú ar
ghníomhaíocht ó €18 milliún sa bhliain

33. Is éard atá in earnáil TFC na hÉireann níos
mó ná 1,000 cuideachta, lena n‐áirítear
naoi gcinn de na deich gcuideachta
bogearraí is mó ar domhan, agus onnmhairí
de thart ar €50bn aici. Tá níos mó ná 50
ceann de na cuideachtaí sin (Fiontair
Bheaga agus Mheánmhéide agus
cuideachtaí ilnáisiúnta) páirteach ceana féin
i mbraisle SmartOcean de chuid na
hÉireann, agus iad ag díriú ar an margadh
domhanda atá ag fás go tapa (a bhí
luacháilte ag €3.6bn sa bhliain 2009) do
tháirgí agus sheirbhísí TFC na mara [m.sh.
braiteoirí agus córais chumarsáide, uirlisí
dearaidh dhigitigh agus córais ríomh‐
loingseoireachta agus córais bhainistíochta
sonraí) d’earnáil na hola agus an gháis,
d’earnáil fhuinneamh in‐athnuaite aigéin,
d’earnáil an iompair agus na
loingseoireachta, agus d’earnáil na
turasóireachta muirí agus d’fhaireachán
timpeallachta agus do shlándáil mhuirí agus
d’fhaireachas muirí.
34. Tá roinnt pointí idirnáisiúnta
idircheangailteachta ar fud chósta na
hÉireann do cháblaí teileachumarsáide
muirí. A bhuí le suíomh uathúil na hÉireann,
féadann sí a bheith ina droichead digiteach
idir an Eoraip agus na Stáit Aontaithe.
Tacaíonn fógraí le déanaí ar thionscadail
cháblaí snáthoptaice a nascfaidh na Stáit
Aontaithe leis an Eoraip trí Éirinn leis an
gclú atá ar Éirinn mar shuíomh domhanda
do na cuideachtaí is mó i réimsí na
teicneolaíochta faisnéise, na
cruthaitheachta agus na nuálaíochta agus
ag an am céanna féadann siad timpeallacht
a sholáthar ina bhféadann tallann
dhúchasach forbairt agus fás.

2003 go €101 milliún sa bhliain 2007. Sa
bhliain 2007, bhí ocht gcuideachta
rannpháirteach go gníomhach i bhfeistí
muirí fuinnimh in‐athnuaite a dhearadh, a
fhorbairt, a thástáil agus a úsáid.
29. Tá cumas ag gaoth, tonnta agus taoidí
easchósta na hÉireann foinse ghlan ghlas
fuinnimh in‐athnuaite chomh maith le
deiseanna (seirbhísí) corraitheacha nua
tráchtála a thairiscint sa todhchaí, ar
choinníoll go mbeidh na teicneolaíochtaí
inmharthana ó thaobh tráchtála.

Teicneolaíocht Faisnéise agus
Cumarsáide (TFC) & Biteicneolaíocht
30. Tá bonn suntasach tionsclaíoch
(Infheistíocht Dhíreach Eachtrach agus
dhúchasach) agus láidreachtaí suntasacha
taighde ag Éirinn san earnáil TFC agus in
earnáil na n‐eolaíochtaí beatha, agus tá leas
aici ag fás maidir lena bheith ag féachaint ar
tháirgí nua agus ar sheirbhísí nua atá dírithe
ar an bhfarraige agus a dhíorthaítear ón
aigéan.
31. Tá iasc, sliogiasc, feamainn agus speicis
mhuirí eile ina bhfoinse aitheanta de
chomhábhair fheidhmiúla (i.e. breiseáin a
chuireann sláinte chun cinn) a thairgeann
cumas ollmhór d’ollchuideachtaí bia agus
comhábhar na hÉireann chun díriú ar
mhargadh domhanda $300bn do bhianna
feidhmiúla agus do chomhábhair
fheidhmiúla.
32. Táthar ag súil go sroichfidh an margadh
domhanda do chomhdhúile agus d’ábhair a
dhíorthaítear ó fhoinsí mara $4.1bn sa
bhliain 2015. Tá drugaí, einsímí agus bith‐
ábhair a dhíorthaítear ón muir (m.sh.
gliúnna agus athsholáthar cnámh) ina n‐
ábhar taighde shuntasaigh agus ina n‐ábhar
leasa tráchtála. Tá cuideachtaí na hÉireann
ag díriú ar mhargaí do tháirgí sláinte
ainmhithe agus gairneoireachta cheana féin
trí úsáid a bhaint as comhdhúile a
dhíorthaítear ó fheamainn dhúchasach na
hÉireann.
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Taighde Muirí & Nuálaíocht Mhuirí

Timpeallacht & Inbhuanaitheacht
Mhuirí

35. Rinneadh cumas taighde muirí na hÉireann
a bhunathrú le deich mbliana anuas, trí
infheistíocht charnach de bhreis agus
€250m i mbonneagar daonna agus caipitil,
agus i gcláir thaighde.
36. Léiríonn na leibhéil mhaoinithe a
ghnóthaíonn Éire ó chláir an AE caighdeán
thaighde muirí na hÉireann sna hearnálacha
poiblí agus príobháideacha araon. Seasann
sé seo faoi láthair ag níos mó ná €42m
(2007‐2011), rud arb ionann agus thart ar
8% de thuilleamh náisiúnta den sórt sin.
37. Tá an cumas taighde agus nuálaíochta seo
mar bhonn ríthábhachtach agus mar
chomhábhar criticiúil ratha maidir le fás
eacnamaíoch agus cruthú post níos mó inár
n‐earnáil mhuirí.

38. Tá cuid mhaith de bhithéagsúlacht is
saibhre na hÉireann sa timpeallacht mhuirí.
Chomh maith le réimse mór de phobail
inveirteabrach, tá líonta arda againn de
speicis míolta móra agus deilfeanna, de
choilíneachtaí móra póraithe éanlaithe
mara, pobail choiréalacha fuaruisce sna
domhainfharraigí agus cuid mhór speiceas i
dteorainn thuaidh nó theas a raoin
dáileacháin. Chomh maith le
bithéagsúlacht, tá mórán éiceachóras
tábhachtach a sholáthraíonn réimse
seirbhísí dúinn saor in aisce agus a thugann
mórán buntáistí don tsochaí agus don
gheilleagar. Aithníodh caomhnú agus
athchóiriú seirbhísí bithéagsúlachta agus
éiceachórais sa timpeallacht mhuirí mar
cheann de na 6 phríomhchuspóir i
nGníomhaíochtaí do Bhithéagsúlacht 2011
– 2016, an Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta
a ghlac an Rialtas le déanaí.
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Blas de na Dúshláin atá Romhainn
 Aeráid eacnamaíoch dheacair dhomhanda agus náisiúnta
 An gá atá le hinfheistíocht nua
 Brabúsacht a chothabháil agus a fhás
 Allmhairí ar chostas íseal
 An creat ceart rialála agus ceadúnaithe a fháil
 Reachtaíocht timpeallachta a chur chun feidhme
 Ár dtuiscint ar an timpeallacht a fheabhsú
 Bithéagsúlacht mhuirí a chosaint
 Oiriúnú d’athrú aeráide
 Saothrú inbhuanaithe na n‐acmhainní beo
 Forbairt inbhuanaithe ár ndeiseanna muirí
 Feasacht íseal an phobail ar chumas shaibhreas ár n‐aigéin
Féadtar aghaidh a thabhairt ar na dúshláin seo trí bheartas comhtháite
muirí agus trí phleanáil chomhtháite mhuirí, agus trí bhuntáiste a
dhéanamh de na dúshláin seo.
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Éiceachóras Muirí atá Saibhir agus
Éagsúil
Cuimsíonn éiceachórais mhuirí na hÉireann1
(i.e. éiceachórais easchósta, chladaigh agus
imeallbhoird) réimse saibhir éagsúil de speicis
agus de ghnáthóga. Tá sé seo amhlaidh mar
gheall ar ár suíomh geografach uathúil ina
meascann uiscí teo an deiscirt le huiscí fuara an
tuaiscirt, agus rud a bhfuil ina gcúis le leibhéil
arda táirgeachta agus le timpeallacht shaibhir
bhia. Tá sé seo mar bhaile do réimse éagsúil
d’ainmhithe agus de phlandaí, lena n‐áirítear
planctón, coiréal fuaruisce, iasc, éanlaith
mhara, deilfeanna, agus míolta móra.

Ár nImeallbhord:




Tá sé mar bhaile do níos mó ná 24 speiceas
d’éanlaith mhara chónaithe agus ar cuairt
(m.sh. geabhróga, puifíní, forachain,
faoileáin agus gainéid) – agus neadaíonn
cuid mhór acu ar oileáin, ar chinnfhearainn
agus ar thránna gainimh/scaineagáin – a
itheann iasc sna huiscí saibhre cladaigh
agus easchósta. Tá níos mó ná 500,000
péire éanlaithe mara ar fud oileán na
hÉireann.
Cothaíonn sé thart ar 60 speiceas
d’éanlaithe fiáine chónaithe agus ar
síobadh (lachain, géanna agus ealaí) agus
lapairí (lena n‐áirítear feadóga, gobadáin
agus crotaigh), atá meallta chuig an raidhse
bia agus láithreán sábháilte póraithe agus
limistéar fáirthe inár ngnáthóga bogaigh
(m.sh. réileáin láibe agus réileáin ghainimh,
murlaigh chósta, poldair/slabaí agus bánna
éadoimhne).

1

Tá éiceachóras muirí ina phobal de “nithe” beo agus
neamhbheo atá le chéile i réimse sonrach agus a
idirghníomhaíonn le chéile (m.sh. éiceachóras Mhuir Éireann).
Tá tionchar mór ag éiceachórais mhuirí ar ár saol; mar shampla,
tá tionchar acu ar ár n‐aeráid, soláthraíonn siad bia, ionsúnn siad
dé‐ocsaíd charbóin agus soláthraíonn siad gníomhaíochtaí
fóillíochta. Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach go gcoinnímid ár n‐
éiceachórais mhuirí i riocht sláintiúil.
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Tá líonra aige de láithreáin faoi chosaint,
atá ainmnithe faoi reachtaíocht na hEorpa
agus faoi reachtaíocht náisiúnta do na
speicis (mamaigh, éin agus éisc) agus do na
gnáthóga (m.sh. inbhir, féar muiruisce,
góilíní agus bánna) atá ar fáil iontu. Tá 100
láithreán ainmnithe mar Limistéir faoi
Chosaint Speisialta a bhfuil leasanna acu in
éanlaith mhara nó i lapairí faoi Threoir an
AE maidir le hÉin agus tá 130 láithreán
ainmnithe mar Limistéir Speisialta
Chaomhantais faoi Threoir an AE maidir le
Gnáthóga do ghnáthóga muirí nó cósta nó
do speicis mhuirí nó chósta.
Tá thart ar 80 Limistéar Speisialta
Caomhantais (LSCanna) cósta.

Ár nUiscí Cladaigh agus Easchósta:




Cothaíonn siad níos mó ná 400 speiceas
d’iasc agus de cheifileapód (m.sh.
ochtapais, scuideanna, agus cudail) agus
cuimsíonn siad roinnt limistéar an‐
tábhachtach sceite agus iasclainne do
speicis iasc tráchtála, m.sh.
o Láithreacha sceite scadán ar leapacha
gairbhéil timpeall an chósta
o Maicréal, bolmán agus láithreacha
sceite faoitíní gorma sna huiscí níos
doimhne amach ó chóstaí an
iarthuaiscirt, an iarthair agus an
iardheiscirt.
o Sceitheadh trosc, faoitíní agus cadóg i
Muir iarthuaiscirt na hÉireann agus
amach ó chósta an deiscirt
Soláthraíonn siad láithreacha beathaithe
agus póraithe do 24 speiceas de mhíolta
móra cónaithe agus ar cuairt (m.sh. míolta
móra gorma, droimeitigh, caisealóidí,
droimeitigh bheaga agus cránacha dubha)
agus de dheilfeanna (m.sh. deilfeanna
coiteanna, deilfeanna bolgshrónacha,
deilfeanna stríocacha agus deilfeanna na
hIaing‐tsí) agus óstálann siad roinnt







cuairteoirí rialta móra (turtair
dhroimleathair agus liamháin ghréine).
Cuimsíonn siad éagsúlacht shaibhir de
ghnáthóga fisiciúla agus de speicis
ghaolmhara, idir sceireacha cladaigh
éadoimhne agus oitreacha gainimh agus
cainneoin, umair agus sceireacha coiréil
fuaruisce in uiscí níos doimhne. Bíonn na
sceireacha seo idir 400m agus 1200m ar
doimhne le fáil ar imeall na Scairbhe
Ilchríochaí. Tá 130 láithreán atá ainmnithe
mar Limistéir Speisialta Chaomhantais faoi
Threoir an AE maidir le Gnáthóga.
Tá tionchar mór acu ar ár n‐aimsir agus ar
ár bpatrúin aeráide trí fhuinneamh na
gréine (teas) a stóráil agus a scaipeadh. Tá
aeráid chineálta ag Éirinn i gcomparáid le
suímh eile ag an domhanleithead céanna
(m.sh. Talamh an Éisc) mar gheall ar an
éifeacht téimh atá ag Feacht an Atlantaigh
Thuaidh.
Táirgeann siad roinnt de sholáthairtí
tábhachtacha ocsaigine an domhain agus
ionsúnn siad dé‐ocsaíd charbóin a
tháirgtear trí bhreosla iontaise a dhó.

Ní mór do Phlean Comhtháite Muirí cothromaíocht a bhaint amach idir ár
dtimpeallacht mhuirí agus a speicis agus a gnáthóga a chosaint agus úsáid a
hacmhainní a uasmhéadú mar fhoinse fáis eacnamaíoch.
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Úsáid ár nAigéan
Ní thaispeánann na léarscáileanna seo a leanas ach líon íseal den mhórán úsáidí atá ag ár n‐aigéin. Trí
smaointeoireacht a chomhtháthú, féadaimid an méid seo ar fad a bhainistiú chun saibhreas ár n‐aigéin
a bharrfheabhsú.

(Barr: Ar Chlé‐Ar Dheis): Bealaí Loingseoireachta (Foinse: OSPAR, 2009); Láithreáin Dobharshaothraithe (Foinse: BIM); Cáblaí agus Píblínte
Fomhuirí (Foinse: MEFEBO NWW Atlas). (Lár: Ar Chlé‐Ar Dheis): Uisce Snámha (Foinse: EPA); Trácht Tancaer Ola (Foinse: Páipéar Uaine an AE
maidir le Beartas Muirí); Calafoirt Iascaireachta agus Calafoirt Tráchtála (Foinse: MEFEBO NWW Atlas). (Bun: Ar Chlé‐Ar Dheis): Imeall
Atlantaigh na hÉireann 2011 Babhta Ceadúnaithe (Taiscéalaíocht, Forbairt agus Táirgeadh Ola & Gáis Easchósta‐Acraíocht ar Tairiscint (Foinse:
DCENR); Láithreáin Natura 2000 (Foinse: NPWS/DAHG); Gníomhaíocht Iascaireachta Idirnáisiúnta i gCrios Eisiach Eacnamaíoch na hÉireann
(Foinse: Foras na Mara)
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An Gá atá le Pleanáil Spásúlachta Mhuirí
Stát obair chun comhordú agus comhtháthú
níos fearr a bhaint amach.

Tá Pleanáil Spásúlachta Mhuirí (PSM) ina huirlis
straitéiseach le haghaidh pleanáil, rialáil agus
bainistiú a dhéanamh ar úsáid na n‐earraí muirí,
na seirbhísí muirí agus an spáis mhuirí ar
bhealach atá iomlánaíoch, réasúnach,
réamhbhreathnaitheach. Déantar an chuid is
mó de reachtaíocht agus de rialáil in Éirinn do
ghníomhaíochtaí muirbhunaithe agus
d’fhorbairt mhuirbhunaithe ar bhonn earnála
éileamhthiomáinte. Léireodh PSM go soiléir an
dóigh a réiteofar éilimh
iomaíocha/fhorluiteacha ar ár limistéir mhuirí
agus ar ár n‐acmhainní muirí. Tá PSM ina
sampla tábhachtach den dóigh a bhféadfadh an

Féadtar Pleanáil Spásúlachta Mhuirí a
dhéanamh ar leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal
idirnáisiúnta. Mar shampla, cinntear na
rialacha a rialaíonn gníomhaíocht iascaireachta,
go háirithe taobh amuigh de na huiscí críche, ar
leibhéal an AE mar chuid den Chomhbheartas
Iascaigh. Ní mór d’aon fhorbairt ar phleanáil
spásúlachta mhuirí ar leibhéal náisiúnta toiliú
agus gníomhaíocht pleanála spásúlachta ar an
leibhéal náisiúnta a chur san áireamh.

Na gníomhaíochtaí / na húsáidí éagsúla a bhaineann le spás ár n‐aigéin a thaispeáint trí úsáid a bhaint
as Córas Faisnéise Geografaí (CFG) Foinse: Foras na Mara
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Na Coinníollacha Cearta a Fháil ar mhaithe le
Fás An Méid a Fhéadann an Stát a Dhéanamh

Soláthraíonn an earnáil phríobháideach na
tiománaithe le haghaidh fás eacnamaíoch.
Laistigh de chomhthéacs na srianta déine
reatha ar ár n‐airgeadas poiblí, beidh sé mar
phríomhról ag an Stát maidir le fás
eacnamaíoch a éascú san earnáil mhuirí
rialachas, beartas agus timpeallacht phleanála
atá láidir agus a chuidíonn le gnó a
sheachadadh. Éileoidh sé seo ar an Stát
seirbhísí poiblí atá níos éifeachtaí agus níos
éifeachtúla a sholáthar, agus bacainní a bhaint
nuair is cuí, d’fhonn an móiminteam a ghiniúint
chun infheistíocht agus fás san earnáil
phríobháideach a spreagadh. Éileoidh sé seo
pleanáil chomhtháite tras‐Rialtais agus
seachadadh comhtháite tras‐Rialtais.

Pleanáil agus Ceadúnú
Tá pleanáil spásúlachta mhuirí ina huirlis
phraiticiúil a úsáidtear le haghaidh pleanáil,
rialáil agus bainistiú a dhéanamh ar úsáid na n‐
earraí muirí, na seirbhísí muirí agus an spáis
mhuirí ar bhealach iomlánaíoch. Faoi láthair,
déantar an chuid is mó de phleanáil, de
cheadúnú agus de rialáil in Éirinn do
ghníomhaíocht mhuirbhunaithe ar bhonn
earnála agus éileamhthiomáinte. Féadann creat
pleanála agus ceadúnaithe atá oiriúnach don
fheidhm, le tacaíocht ó Phlean Spásúlachta
Muirí, buntáiste iomaíoch a sholáthar dár n‐
earnálacha muirí a sholáthar, cuidiú le leas
iomlán shaibhreas ár n‐aigéin a bhaint amach
agus cabhrú lenár n‐acmhainní a bhainistiú go
héifeachtach agus go hinbhuanaithe.

Rialachas Muirí, Beartas Muirí agus
Reachtaíocht Mhuirí

Taighde Muirí, Eolas Muirí agus
Nuálaíocht Mhuirí

Tá dea‐rialachas agus dea‐ghníomhaíocht
chomhordaithe tras‐rialtais ríthábhachtach
maidir lenár bhfís do 2020 a bhaint amach
(Leathanach 1). Tá freagracht as
gníomhaíochtaí muirí leata ar fud roinnt ranna
agus gníomhaireachtaí rialtais, ag brath ar a
bhfeidhmeanna. Tá an Grúpa Comhordaithe
Muirí Idir‐Rannach ina fhóram chun aghaidh a
thabhairt ar chomhtháthú níos fearr. Féadann
beartas agus pleananna comhtháite muirí
comhordú níos fearr a áirithiú. Féadann
reachtaíocht láidir (m.sh. sábháilteacht mhuirí
agus bhia) tacú le forbairt inbhuanaithe agus
cruthaíonn sí timpeallacht shábháilte do
ghnólachtaí agus do thomhaltóirí.

Tacaíonn taighde agus forbairt (T&F) le fás
eacnamaíoch agus le cruthú post inár n‐earnáil
mhuirí trí eolas a chruthú agus a shaothrú i)
eolas a mbeidh ina chúis le giniúint táirgí agus
seirbhísí nua agus ii) eolas a fhéadtar a úsáid
chun cuidiú le beartas, le rialachas agus le rialáil
san earnáil. Tá infheistíocht leanúnach i
dTaighde & Forbairt agus i gcláir eile a ghineann
eolas (m.sh. léarscáiliú ghrinneall na farraige)
ríthábhachtach maidir le Fís Ár nAigéin do 2020
a bhaint amach (féach leathanach 1).
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Fás An Méid a Fhéadann an Stát a Dhéanamh

dhéanamh ar chreidiúnacht ár íomhá glaine
glaise. Mar an gcéanna, féadann díriú ar cháil
na hÉireann mar gheilleagar nuálach
ardteicenolaíochta cuidiú le spéis a ghiniúint
agus le hinfheistíocht a spreagadh (infheistíocht
eachtrach agus infheistíocht dhúchasach) i
dtionscail ardteicneolaíochta a bhaineann leis
an muir.

Oideachas agus Oiliúint
Tá fórsa oibre atá oilte agus cleachta agus a
oiriúnaíonn do cheanglais atá ag athrú agus do
dheiseanna nua ríthábhachtach maidir le
tionscal dúchasach na hÉireann a fhorbairt, le
hinfheistíocht dhíreach eachtrach a mhealladh
agus le seirbhísí poiblí éifeachtacha a sholáthar.
D’fhonn ár bhfís do 2020 (leathanach 1) a
bhaint amach, ní mór dúinn leanúint ar aghaidh
de bheith ag sainaithint riachtanais scileanna sa
todhchaí agus treochtaí i soláthar an mhargaidh
shaothair agus in éileamh an mhargaidh
shaothair agus ní mór dúinn leanúint ar aghaidh
de bheith ag oiriúnú agus ag forbairt riachtanais
oideachais agus oiliúna chun freastal orthu.

Forbairt Bheartais ar Leibhéal an AE
Treoraíonn beartais eacnamaíocha, réigiúnacha
agus mhuirí na hEorpa an dóigh a ndéanaimid
bainistiú ar ár bhfarraigí. Níos tábhachtaí fós,
aithníonn an Beartas Comhtháite Muirí don
Aontas Eorpach (2007) go bhfuil an
timpeallacht mhuirí agus an timpeallacht
chósta lárnach dár bhfolláine agus dár
rathúnas. Molann sé gníomhaíochtaí i ngach
réimse beartais ábhartha a bhaineann leis na
farraigí. Ní mór d’Éirinn leanúint ar aghaidh
lena ról i mbeartas na hEorpa a mhúnlú m.sh.
an Plean Gníomhaíochta a iarradh i Straitéis
Mhuirí a Fhorbairt do Limistéar an Aigéin
Atlantaigh de chuid an AE a foilsíodh i mí na
Samhna 2011 a thabhairt ar aghaidh. Ina
dhiaidh sin, tacóidh sé seo linn chun ár bhfís do
2020 (leathanach 1) a bhaint amach.

Margaíocht
Féadann íomhá ghlan ghlas na hÉireann ról
criticiúil a imirt i gcur chun cinn na dtáirgí agus
na seirbhísí muirí. Mar shampla, bíonn
tomhaltóirí agus rialtóirí ag iarraidh
dearbhuithe ar bhonn níos minice ar an
inbhuanaitheacht agus ar na caighdeáin
eiticiúla a bhaineann le táirgí bia mara. Tá
éiceathurasóireacht ag éirí go seasta ina gné
thábhachtach den mhargadh turasóireachta
níos leithne. Braitheann inbhuanaitheacht agus
fás ár dtionscal muirí sa todhchaí ar chosaint a
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Roinnt Ceisteanna Duit
 Is ionann an cúlra agus ceann ina bhfuil srianta déine ar ár n‐airgeadas
poiblí.
 Tá deis fás tapa a ghiniúint i ngeilleagar ár n‐aigéin.
 Is é an dúshlán na coinníollacha cearta a fháil chun an móiminteam a
ghiniúint chun an fás eacnamaíoch seo a chur chun cinn.
Is í seo do dheis chun cur leis an bpróiseas
Q1

Sa bhliain 2007, ghin Éire €3.4 billiún i láimhdeachas agus €2.4 billiún in
OBL díreach agus indíreach2 (1.2% de OTI) ó acmhainní ar n‐aigéin.
Creidtear go ginearálta go bhféadfaí an fheidhmíocht seo a fheabhsú go
suntasach.
Mol sprioc atá sách uaillmhianach ach réalaíoch do gheilleagar ár
aigéin faoin mbliain 2020?

n‐

Q2

Cad a fhéadann:
(a) an earnáil phríobháideach a dhéanamh chun cumas fáis a bhaint
amach sa réimse seo?
(b) an earnáil phoiblí a dhéanamh chun timpeallacht a chruthú a
sholáthraíonn na coinníollacha atá ag teastáil le haghaidh fás
eacnamaíoch, infheistíochta agus cruthú post i ngeilleagar an aigéin?
(c) ár bpobail a dhéanamh chun ár gcumas fáis a bhaint amach
(d) earnáil an ardoideachais a dhéanamh chun ár gcumas fáis a bhaint
amach?

Q3

Cé na bearta ar cheart a dhéanamh chun ár bhfeasacht ar an muir/ár
bhféiniúlacht mhuirí a neartú?

Q4

An bhfuil an dréachtfhís do Shaibhreas ár nAigéin sách uaillmhianach
agus sách réalaíoch nó an molfá bealach eile?
“Faoin mbliain 2020, beidh saibhreas ár n‐aigéin mar phríomhghné dár
bhfás eacnamaíoch inbhuanaithe. Déanfar é a bhainistiú ar bhealach
comhtháite agus tacóidh beartas comhleanúnach, pleanáil agus rialáil,
giniúint sochair eacnamaíocha, shóisialta agus thimpeallachta dár
saoránaigh leis.”

2

Oll‐Bhreisluach
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Q5

Conas a fhéadaimid na sochair a bhaineann le saibhreas ár n‐aigéin a
uasmhéadú agus an t‐éiceachóras muirí/an timpeallacht mhuirí a
chosaint?

Q6

Conas a fhéadtar leasanna na n‐earnálacha iomaíochta a chothromú
maidir le pleanáil a dhéanamh ar spás ár n‐aigéin a úsáid agus cad é an
critéar ar cheart a úsáid chun iad a chothromú?

Q7

Cé chomh fada a d’fhéadfadh forbairt an Phlean Spásúlachta Muirí
cabhrú leis an bpróiseas cothromaithe?

Q8

An ionann na deiseanna agus na srianta a aithníodh agus na cinn
chearta? An ionann na ‘Cumasóirí’ agus na cinn chearta ar cheart a
bheith ag díriú orthu d’fhonn cumas ár n‐aigéan a bhaint amach? (Féach
Leathanaigh 17 & 18 agus cáipéis faisnéise III: Na Coinníollacha Cearta a
Fháil atá ar fáil ag www.oceanwealth.ie)

Q9

Conas a fhéadaimid rialachas cuí ar chúrsaí muirí náisiúnta a áirithiú ar
mhaithe leis na torthaí is fearr (ar leibhéal áitiúil, réigiúnach, náisiúnta,
Eorpach agus idirnáisiúnta)?

Q10

Mol bealaí a fhéadaimid beartas muirí agus pleanáil mhuirí a chothú agus
a chomhtháthú in Éirinn. Agus níos lú acmhainní againn, conas a
fhéadaimid é a dhéanamh níos fearr?

Tar éis duit an t‐ábhar cúlra a léamh, an bhfuil aon mholtaí / smaointe / tuairimí ar
leith agat maidir lena bhféadaimid a dhéanamh chun cumas shaibhreas ár n‐aigéin
a bhaint amach?
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Faisnéis Bhreise
Soláthraítear duit sa cháipéis comhairliúcháin phoiblí forbhreathnú ar shaibhreas ár n‐aigéin. Tá i bhfad
níos mó faisnéise inár dtrí cháipéis faisnéise cúlra. Le haghaidh tuilleadh faisnéise téigh chuig SEOLADH
LÁITHREÁN GRÉASÁIN SHAIBHREAS ÁR N‐AIGÉIN www.ouroceanwealth.ie
Tá tuilleadh faisnéise ar thionscnaimh éagsúla náisiúnta agus idirnáisiúnta earnála/mhuirí ar fáil sna
foinsí faisnéise seo a leanas:
Geilleagar
Aigéin
Timpeallacht/Éi
ceachórais
Mhuirí

Bia Mara
Loingseoireacht
, Calafoirt agus
Seirbhísí
Fuinneamh In‐
Athnuaite Muirí

Ola & Gás
Easchósta agus
Acmhainní eile
Ghrinneall na
Farraige
Turasóireacht &
Fóillíocht
Mhuirí &
Chósta
TFC na Mara
(SmartOcean)
Biteicneolaíocht
agus Bitáirgí na
Mara
Taighde
An AE

Náisiúnta

Forbhreathnú ar gheilleagar aigéin agus cósta na hÉireann
http://www.nuigalway.ie/semru/documents/final_report_small.pdf
Tuarascáil Choimisiún OSPAR um Stádas Cáilíochta don Atlantach Thuaidh‐Thoir agus dá
fhoréigiúin (2010) http://qsr2010.ospar.org/en/index.html
Bithéagsúlacht: Plean Náisiúnta Bithéagsúlachta na hÉireann – Gníomhaíochtaí do
Bhithéagsúlacht 2011‐2016
http://www.npws.ie/legislationandconventions/nationalbiodiversityplan/
Na Gnéithe Eacnamaíocha agus Sóisialta de Bhithéagsúlacht – Sochair agus Costais a bhaineann
le Bithéagsúlacht in Éirinn
http://www.npws.ie/publications/archive/Bullock_et_al_2008_Economic_&_Social_Benefits_of
_Biodiversity.pdf
Fómhar Bia 2020 – Fís d’agraibhia agus d’iascach na hÉireann
http://www.agriculture.gov.ie/agri‐foodindustry/foodharvest2020/
Athbhreithniú ar bheartas um chalafoirt náisiúnta ‐ Cáipéis Comhairliúcháin 2011
http://www.transport.ie/upload/general/12651‐
PORTS_POLICY_REVIEW_CONSULTATION_DOCUMENT‐0.DOC
Faisnéis ar an dréacht‐Phlean um Fhorbairt Fuinnimh In‐athnuaite Eischósta agus ar an
gComhairliúchán Poiblí a bhaineann leis (lena n‐áirítear Ráiteas Tionchair Natura agus Measúnú
Straitéiseach Timpeallachta)
http://www.dcenr.gov.ie/Energy/Sustainable+and+Renewable+Energy+Division/Natura+Impact
+Statement+and+Strategic+Environmental+Assessment+on+draft+Offshore+Renewable+Energy
+De.htm
Rannán Gnóthaí Peitriliam na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha. Áirítear leis
an bhfaisnéis Measúnuithe Straitéiseacha Timpeallachta Easchósta na hÉireann ( x4) agus
Babhta Ceadúnaithe Imeall an Atlantaigh 2011 – Torthaí agus Léarscáil
http://www.dcenr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/
‘Straitéis Fáilte Ireland um Fhorbairt Táirge Turasóireachta 2007‐2013’
http://www.failteireland.ie/strategyplans

Faisnéis ar Straitéis & Braisle Nuálaíochta SmartOcean
www.marine.ie/home/smartocean
Faisnéis ar an gClár Náisiúnta um Biteicneolaíocht Mhuirí /ar Bhiteicneolaíocht Mhuirí na
hÉireann
www.marine.ie/biotech
Casadh na Taoide – Straitéis Nuálaíochta, Taighde agus Faisnéise Mara d’Éirinn 2007‐2013
www.marine.ie/seachange
Beartas Comhtháite Muirí don Aontas Eorpach
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
Straitéis an AE don Atlantach
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/index_en.htm
Freagra Rialtas na hÉireann ar Chomhairliúchán an AE maidir le Straitéis an AE don Atlantach
(2010)
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/fisheries/seafoodpolicydevelopment/AnIntegra
tedStrategyfortheAtlantic060111.rtf
Freagra na hÉireann ar an bPáipéar Uaine maidir le hAthchóiriú an Chomhbheartais Iascaigh
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/ireland_en.pdf
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Grúpa Comhordaithe Muirí
Gníomhaíocht Tras‐Rialtais
Tá an Grúpa Comhordaithe Muirí, arna bhunú sa bhliain 2009,
faoi chathaoirleacht an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara agus
óstálann Roinn an Taoisigh é. Tagann sé le chéile ar bhonn
míosúil chun ionadaithe ó Ranna a bhfuil baint acu le cúrsaí
muirí / mara a thabhairt le chéile le go bhféadfaidh siad plé/
comhordú a dhéanamh ar shaincheisteanna a éilíonn
gníomhaíocht Idir‐Rannach.

Ballraíocht
Tá an Grúpa ar leibhéal an Rúnaí Chúnta agus déantar ionadaíocht do na Ranna seo a leanas:
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Roinn an Taoisigh

An Roinn Cosanta

An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta

An Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais
Áitiúil

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

Oifig an Ard‐Aighne

Bíonn Foras na Mara páirteach freisin
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Nótaí
Mo Thuairimí; Mo Smaointe; Mo Bharúlacha:

Go raibh maith agat as do thuairimí, as do smaointe; as d’am

SAIBHREAS ÁR NAIGÉIN
Do Thuairimí a Lorg maidir le
Bealaí Nua;
Cur Chuige Nua;
Smaointeoireacht Nua

Tuilleadh Faisnéise:
www.OurOceanWealth.ie

