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Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 72

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

72. ag tabhairt dá haire go ndearnadh 
cóid iompraíochta an Choiste Bainistíochta 
agus an Bhoird Stiúrthóirí a nuashonrú i mí 
Lúnasa 2021; á chur in iúl gur díol sásaimh 
di gur tugadh isteach tréimhse mharana 
níos faide do chomhaltaí an Choiste 
Bainistíochta (24 mhí in ionad 12 mhí) 
agus do chomhaltaí an Bhoird Stiúrthóirí 
(12 mhí in ionad 6 mhí); á thabhairt dá 
haire nach bhfuil foráil ar bith ann chun 
leas-uachtaráin a choinneáil amach as 
maoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí; á 
chreidiúint go bhfuil sé sin riachtanach 
chun ligean don saineolas a bhaineann go 
sainiúil le tír áirithe do thionscadail; a chur 
in iúl go bhfuil sí cinnte go leanfaidh BEI 
de mheasúnú a dhéanamh ar thionscadail in 
éineacht le monatóireacht a dhéanamh ar 
tháscairí teicniúla, airgeadais agus 
eacnamaíocha oibiachtúla, agus cáilíocht 
an tionscadail á déanamh ina fachtóir 
cinntitheach mar thoradh air sin maidir leis 
an gcinneadh chun maoiniú a dheonú nó 
gan é a dheonú;

72. ag tabhairt dá haire go ndearnadh 
cóid iompraíochta an Choiste Bainistíochta 
agus Bhord Stiúrthóirí BEI a nuashonrú i 
mí Lúnasa 2021; á chur in iúl gur díol 
sásaimh di gur tugadh isteach tréimhse 
mharana níos faide do chomhaltaí an 
Choiste Bainistíochta (24 mhí in ionad 12 
mhí) agus do chomhaltaí an Bhoird 
Stiúrthóirí (12 mhí in ionad 6 mhí); á 
thabhairt dá haire nach bhfuil foráil ar bith 
ann chun leas-uachtaráin a choinneáil 
amach as maoirseacht a dhéanamh ar 
oibríochtaí; á iarraidh go ndéanfaí 
breithniú ar an tsaincheist sin sa chéad 
athbhreithniú eile ar bhealach lena 
gcuirfí cosc ar aon choinbhleacht leasa, 
ach lena gceadófaí fós go ndéanfaí an 
saineolas riachtanach a bhaineann go 
sainiúil le tír áirithe do thionscadail a 
aithint; a chur in iúl go bhfuil sí cinnte go 
leanfaidh BEI de mheasúnú a dhéanamh ar 
thionscadail in éineacht le faireachán a 
dhéanamh ar tháscairí teicniúla, airgeadais 
agus eacnamaíocha oibiachtúla, agus 
fachtóir cinntitheach á dhéanamh de 
cháilíocht an tionscadail maidir leis an 
gcinneadh chun maoiniú a dheonú nó gan é 
a dheonú;
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