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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste atá 
freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí go sonraítear in Airteagail 3 agus 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach go 
ndéanfaidh an tAontas, ina chaidreamh leis an domhan mór, a chuid luachanna agus 
leasanna a chumhdach agus a chur chun cinn, eadhon an smacht reachta agus urramú 
agus cosaint chearta an duine agus go rannchuideoidh sé le forbairt inbhuanaithe na 
Cruinne, leis an dlúthpháirtíocht agus le saorthrádáil chóir agus go ndéanfaidh sé an dlí 
idirnáisiúnta a urramú go docht agus a fhorbairt freisin. go sonrach, tá an tAontas chun 
forbairt inbhuanaithe eacnamaíoch, shóisialta agus comhshaoil na dtíortha i mbéal 
forbartha a chothú, agus é mar phríomhaidhm aige deireadh a chur leis an 
mbochtaineacht. agus de bhrí go bhfuil sé chun na prionsabail sin a urramú agus na 
cuspóirí sin a shaothrú, nuair a bheidh gnéithe seachtracha a bheartas eile á bhforbairt 
agus á gcur chun feidhme,

B. de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 208(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE) go bhfuil tAontas chun aird a thabhairt ar chuspóirí an chomhair um 
fhorbairt sna beartais a chuirfidh sé chun feidhme ar dóigh dóibh difear a dhéanamh do 
thíortha atá i mbéal forbartha,

C. de bhrí go mbeadh éifeachtaí seach-chríochacha ag reachtaíocht amach anseo i ndáil le 
dícheall cuí corparáideach agus cuntasacht chorparáideach le haghaidh fiontair 
Eorpacha; dhéanfadh sí difear d’fhorbairt shóisialta, eacnamaíoch agus comhshaoil 
tíortha atá i mbéal forbartha agus dá n-ionchais i dtaca lena spriocanna forbartha 
inbhuanaithe a bhaint amach. D’fhéadfadh an tionchar suntasach sin rannchuidiú le 
cuspóirí beartais an Aontais maidir le forbairt, nó an bonn a bhaint uathu;

D. de bhrí, de réir Threoirphrionsabail na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an 
Duine agus Treoirlínte ECFE d’Fhiontair Ilnáisiúnta, go bhfuil freagracht ar 
chuideachtaí urraim a bheith acu do chearta an duine, don chomhshaol agus do dhea-
rialachas agus nár cheart dóibh aon drochthionchair ina leith sin a chur faoi deara ná cur 
le haon drochthionchair ina leith sin a chur faoi deara;

E. de bhrí, de réir staidéar ón gCoimisiún maidir le dícheall cuí tríd an slabhra soláthair, 
nach ndéanann ach 37% de fhreagróirí gnó faoi láthair dícheall cuí maidir leis an 
gcomhshaol agus le cearta an duine, agus nach gcumhdaíonn ach 16% díobh an slabhra 
soláthair ina iomláine;

F. de bhrí, de réir Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, go bhfuil 
líon mór cosantóirí chearta an duine faoi bhagairt toisc go gcuireann siad imní in iúl faoi 
thionchair dhíobhálacha ar oibríochtaí gnó ar chearta an duine;

G. de bhrí gur sásra coisctheach go príomha é dícheall cuí agus gur cheart, thar aon ní eile, 
ceangal a bheith ar chuideachtaí rioscaí nó drochthionchair a shainaithint agus beartais 
agus bearta a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt orthu; de bhrí gur cheart go ndéanfadh 
sé leigheas i gcásanna ina ndéanann gnóthas drochthionchar nó rannchuidiú leis agus 
gur cheart go mbeadh sé faoi réir cuntasacht corparáideach as na tionchair sin; de bhrí 
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go bhfuil cuntasacht chorparáideach, lena n-áirítear díobháil atá nasctha le hoibríochtaí 
gnóthais, riachtanach chun a áirithiú go spreagtar gnóthais chun dícheall cuí a 
dhéanamh agus chun go mbeidh an dícheall cuí éifeachtach;

H. de bhrí go leanann sáruithe ar chearta an duine agus ar chaighdeáin chomhshaoil de 
bheith forleathan i slabhraí soláthair agus luacha domhanda; de bhrí nár cruthaíodh go 
leor beart deonach agus dá bhrí sin go bhfuil bearta breise riachtanach chun leibhéil 
iompair ghnó fhreagraigh a mhéadú agus muinín sa mhargadh inmheánach a fheabhsú, 
lena n-áirítear i measc infheisteoirí agus tomhaltóirí;

1. á mheabhrú gur sásra coisctheach go príomha é dícheall cuí agus gur cheart, thar aon ní 
eile, ceangal a bheith ar chuideachtaí rioscaí nó drochthionchair a shainaithint agus 
beartais agus bearta a ghlacadh chun iad a mhaolú;

2. á thabhairt chun suntais go bhfuil fianaise láidir go leor ann a thaispeánann nár leor na 
hiarrachtaí deonacha atá ag gnóthais a bhfuil sainchónaí orthu nó atá ag feidhmiú san 
Aontas chun tionchair a n-iompair ar thíortha i mbéal forbartha a shainaithint, a chosc, a 
mhaolú agus a chur san áireamh, mar shárú ar chearta daoine aonair, agus go háirithe 
oibrithe, mná, leanaí, agus pobail áitiúla, chomh maith le gníomhaíochtaí a mhéadaíonn 
éifeachtaí an athraithe aeráide, atá fós ar siúl ar fud shlabhraí soláthair na ngnóthas, mar 
aon le sáruithe ar chaighdeáin chomhshaoil agus ar chleachtais éillithe á aithint go 
bhfuil méadú ag teacht ar thacaíocht na hearnála polaitiúla, poiblí agus príobháidí do 
reachtaíocht an Aontais maidir le dícheall cuí;

3. á mheabhrú go mbraitheann teachtadh iomlán chearta an duine, lena n-áirítear an ceart 
chun beatha, sláinte, bia agus uisce, ar bhithéagsúlacht, atá mar bhunús le seirbhísí 
éiceachórais a bhfuil  dlúthbhaint ag folláine an duine leo;

4. ag tabhairt dá haire go bhfuil staid dhúshlánach os comhair na bhfiontar beaga agus 
meánmhéide (FBManna) mar gheall ar phaindéim COVID-19, agus gur cuspóirí 
ríthábhachtacha de chuid an Aontais iad tacaíocht a sholáthar dóibh agus timpeallacht 
fhabhrach mhargaidh a chruthú;

5. á chreidiúint go láidir gur cheart go leagfaí síos le reachtaíocht a bheidh ann amach 
anseo dícheall cuí comhshaoil, chun a áirithiú go gcomhlíontar caighdeáin agus cearta 
comhshaoil a aithnítear ar leibhéal an Aontais agus go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear i 
réimse an athraithe aeráide agus na bithéagsúlachta; ag cur béim ar na buntáistí 
cruthaithe do chuideachtaí as cleachtais éifeachtacha fhreagracha iompair gnó a bheith i 
bhfeidhm, lena n-áirítear bainistíocht riosca níos fearr, costas caipitil níos ísle, 
feidhmíocht airgeadais níos fearr ar an iomlán, agus iomaíochas feabhsaithe; á chur in 
iúl gur cúis bhuartha di tionchar ghéarchéim COVID-19, atá tar éis cur isteach go mór 
ar an ngnó agus tar éis mórleochaileachtaí sa gheilleagar agus i slabhraí soláthair 
domhanda a nochtadh, atá nasctha le coinníollacha oibre agus ullmhacht do thubaistí, 
chomh maith le cearta an duine a raibh droch-thionchar ag an ngéarchéim orthu, go 
háirithe cearta oibrithe agus ar minic iad na mná agus na leanaí a bhíonn buailte go dona 
leo; á thabhairt chun suntais gur thaispeáin ECFE gur dócha, maidir le cuideachtaí a 
bhfuil céimeanna réamhghníomhacha glactha acu chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí 
a bhaineann le géarchéim COVID-19 ar bhealach lena maolófar na drochthionchair a 
bhíonn ar oibrithe agus ar shlabhraí soláthair, gur dócha go gcruthóidh siad níos mó 
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luacha agus athléimneachta san fhadtéarma agus go bhfeabhsóidh siad a n-
inmharthanacht sa ghearrthéarma agus a n-ionchais maidir le téarnamh sa mheántéarma 
agus san fhadtéarma;

6. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart go dtógfadh an reachtaíocht amach 
anseo ar thionscnaimh a thug roinnt Ballstát isteach cheana; á chreidiúint go bhfuil 
géarghá le creat éigeantach comhchuibhithe ar leibhéal an Aontais chun rannchuidiú le 
cur chun feidhme Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe agus 
Chomhaontú Pháras, agus chun machaire comhréidh a áirithiú do ghnólachtaí á iarraidh 
ar an gCoimisiún measúnú tionchair ex ante a dhéanamh ar raon feidhme na 
reachtaíochta bunaithe ar riosca na díobhála seachas ar mhéid an ghnóthais; á iarraidh ar 
an gCoimisiún dlús a chur lena chuid oibre leanúnaí ar reachtaíocht lena gceanglaítear 
ar chuideachtaí an Aontais agus ar chuideachtaí atá ag feidhmiú laistigh den mhargadh 
aonair dícheall cuí a dhéanamh maidir le cearta an duine agus oibleagáidí comhshaoil, 
lena n-áirítear ó thaobh na bithéagsúlachta de, ar fud a gcuid slabhraí soláthair, i 
gcomhréir leis na caighdeáin díchill chuí idirnáisiúnta atá ann cheana, go háirithe 
Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine, 
Treoirlínte ECFE maidir le Fiontair Ilnáisiúnta, Treoir Díchill Chuí ECFE maidir le 
hIompar Freagrach Gnó, Treoir Díchill Chuí ECFE ábhartha earnáilsonrach, agus 
Dearbhú Trípháirteach Prionsabal ó EIS maidir le Fiontair Ilnáisiúnta agus Beartas 
Sóisialta agus Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe; 

7. á iarraidh ar an gCoimisiún prionsabal an “chomhtháthaithe beartas ar mhaithe le 
forbairt” arna chumhdach in Airteagal 208 CFAE a urramú i reachtaíocht amach anseo; 
á chur i bhfáth gur ní tábhachtach é íoslaghdú a dhéanamh ar chontrárthachtaí agus 
sineirgí a chothú leis an mbeartas maidir le comhar um fhorbairt ar bhealach a rachaidh 
chun tairbhe do thíortha atá i mbéal forbartha agus méadú a dhéanamh ar éifeachtacht 
an chomhair um fhorbairt; á mheas, i dtéarmaí praiticiúla, go gciallaíonn sé sin páirt 
ghníomhach a thabhairt d’Ard Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um Chomhar 
Idirnáisiúnta agus Forbairt san obair reachtach leanúnach agus measúnú cuimsitheach a 
sheoladh ar thionchar na reachtaíochta amach anseo ar thíortha atá i mbéal forbartha ó 
thaobh cúrsaí eacnamaíocha, sóisialta de agus ó thaobh chearta an duine agus an 
chomhshaoil de i gcomhréir leis na Treoirlínte maidir le Rialáil Níos Fearr1 agus le 
hUirlis 34 den Bhosca Uirlisí um Rialáil Níos Fearr2; ag tabhairt dá haire gur cheart do 
thorthaí an mheasúnaithe sin a bheith mar bhunús don togra reachtach sa a bheidh ann 
amach anseo; 

8. á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige atá bunaithe ar chearta an duine a chur i 
bhfeidhm maidir leis an reachtaíocht amach anseo ar cheart í a dhearadh agus a chur 
chun feidhme agus ar cheart faireachán agus meastóireacht a dhéanamh uirthi ar 
bhealach a urramaíonn croí-phrionsabail chearta an duine i ndáil le trédhearcacht, 
rochtain ar fhaisnéis, ranpháirtíocht agus cuntasacht, cuimsiú agus neamh-idirdhealú, le 
béim speisialta ar na daoine is leochailí; á thabhairt dá haire cheart go mbeadh an cur 
chuige sin faoi threoir an phrionsabail uileghabhálaigh “gan dochar suntasach a 
dhéanamh” toisc go bhfuil sé tábhachtach éifeachtaí díobhálacha neamhbheartaithe a 
sheachaint; á mheas gur cheart go mbeadh an reachtaíocht amach anseo faoi réir 

1 Doiciméad Inmheánach Oibre (2017) 0350.
2 https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_ga

https://ec.europa.eu/info/files/better-regulation-toolbox-34_ga
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próiseas fónta agus cuimsitheach ar an láthair leis na geallsealbhóirí ábhartha lena n-
áirítear rialtais áitiúla agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta san Aontas agus i dtíortha i 
mbéal forbartha; á chreidiúint gur cheart an próiseas sin a dhéanamh i ndlúthchomhar le 
toscaireachtaí an Aontais; á chur i bhfáth gur cheart d’anailís inscne a bheith mar 
bhunús don reachtaíocht amach anseo agus gur cheart riachtanais shonracha na mban 
agus na gcailíní a chur san áireamh léi; á mheas gur cheart do ghnóthais tionchar inscne 
a gcuid gníomhaíochtaí a chur san áireamh trí phróiseas díchill chuí maidir le cearta an 
duine atá freagrúil ó thaobh inscne de; 

9. á iarraidh ar an gCoimisiún cur chuige iomlánaíoch a ghlacadh chuige féin, lena 
ndéanfar riosca an éillithe a mheas in éineacht leis na rioscaí do chearta an duine agus 
don chomhshaol; á thabhairt dá haire go bhfuil tionchar an éillithe chorparáidigh ar 
chearta an duine agus ar an damáiste don chomhshaol i dtíortha i mbéal forbartha 
doiciméadaithe go maith agus go gcaithfidh reachtaíocht an Aontais sa todhchaí a 
áirithiú nach mbeidh drochthionchar ag gnóthais ar an smacht reachta agus ar dhea-
rialachas tíre, réigiúin nó críche lena n-áirítear, ach gan bheith teoranta dóibh, 
neamhchomhlíonadh Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh an Éillithe, Roinn 
VII de Threoirlínte ECFE maidir le Fiontair Ilnáisiúnta, phrionsabail Choinbhinsiún 
ECFE maidir le Breabaireacht Oifigeach Poiblí Eachtrach a Chomhrac in Idirbhearta 
Gnó Idirnáisiúnta, agus cásanna ina dtarlaíonn éilliú agus breabaireacht agus tionchar 
míchuí á fheidhmiú ag gnóthas ar oifigigh phoiblí nó buntáistí míchuí airgid á dtabhairt 
ag an ngnóthas d’oifigigh phoiblí chun pribhléidí nó cóir fhabhrach éagórach a fháil de 
shárú ar an dlí, agus lena n-áirítear cásanna ina mbíonn an gnóthas rannpháirteach go 
míchuí i ngníomhaíochtaí polaitiúla áitiúla, ina dtugann sé síntiúis neamhdhleathacha 
feachtais nó ina mainníonn sé an reachtaíocht infheidhme chánach a chomhlíonadh.

10. á mheabhrú go bhfuil oibleagáidí ar stáit creataí dlí agus institiúideacha a ghlacadh a 
chosnaíonn go héifeachtach i gcoinne díobháil chomhshaoil agus a chuireann isteach ar 
chearta an duine a bheith á dteachtadh; á thabhairt chun suntais go mbaineann na 
hoibleagáidí sin le bithéagsúlacht, mar chuid dhílis den chomhshaol; á iarraidh ar an 
Aontas agus a Bhallstáit, dá réir sin, díobháil don bhithéagsúlacht ó ghníomhaithe 
príobháideacha agus ó ghníomhaireachtaí rialtais a rialáil; á chur i bhfáth gur cheart go 
n-áireofaí sa reachtaíocht a bheidh ann amach anseo oibleagáidí chun cearta maoine 
comhchoiteanna na bpobal dúchasach agus na bpobal áitiúil ina gcríocha agus na 
hacmhainní nádúrtha a d’úsáid siad go traidisiúnta a chosaint; á chur in iúl go bhfuil sí 
suite de, ar bhealach níos leithne, go gcaithfidh maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú 
don athrú sin a bheith mar chuid d’oibleagáidí díchill chuí gnó.

11. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di maidir le tionchar gníomhaíochtaí gnó áirithe ar 
chearta an duine, go háirithe tionscail eastóscacha agus éadálacha agraghnó ar 
mhórscála, i dtíortha i mbéal forbartha ar phobail dhúchasacha, ar phobail áitiúla agus ar 
chearta an duine agus ar chosantóirí comhshaoil; á chur i bhfáth gur cheart gach ceann 
de chearta an duine a chumhdach leis an reachtaíocht amach anseo; á mheas gur cheart 
aird ar leith a thabhairt ar chearta na bpobal áitiúil, na mban agus na ngrúpaí 
leochaileacha amhail leanaí, daoine faoi mhíchumas, mionlaigh, pobail dhúchasacha 
agus daoine eile atá ag brath go dlúth ar an dúlra dá riachtanais ábhartha agus 
chultúrtha. á chur in iúl gur cheart béim a chur freisin ar chearta oibrithe agus 
ceardchumann agus, ar na cearta chun saoirse comhlachais, chun cómhargála agus ar an 
gceart chun íosphá maireachtála; á chur i bhfáth gur cheart aon reachtaíocht a bheith 
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bunaithe ar oibleagáidí agus caighdeáin dhlíthiúla atá ann cheana ar an leibhéal 
idirnáisiúnta agus Eorpach, lena n-áirítear coinbhinsiúin uile ILO, an Coinbhinsiún 
maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, agus an 
Coinbhinsiún um Chearta an Linbh, chomh maith leis an gceart chun saorthoilithe, 
fheasaigh roimh ré; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart go gclúdódh an 
reachtaíocht a bheidh ann amach anseo gach cineál mí-úsáide ar chearta an duine, lena 
n-áirítear sárú ar an gceart chun timpeallachta folláine, chomh maith le drochthionchair 
ar an gcomhshaol á iarraidh creataí dlí níos fearr agus cur chun feidhme agus faireachán 
níos fearr ar chearta an duine agus ar chaighdeáin chomhshaoil agus cosaint chearta an 
duine agus cosantóirí comhshaoil i dtíortha i mbéal forbartha agus á dhearbhú go bhfuil 
an tAontas ullamh chun tacú le tíortha i mbéal forbartha i dtógáil institiúidí agus in 
oiliúint saineolaithe dlí agus riaracháin trí chabhair um fhorbairt agus trí idirphlé 
polaitiúil; 

12. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart go mbeadh feidhm ag reachtaíocht 
díchill chuí amach anseo maidir le gach earnáil, gach cineál gnóthais agus institiúide, 
cibé acu poiblí nó príobháideach, ar an leibhéal náisiúnta agus Eorpach, lena n-áirítear 
an Banc Eorpach Infheistíochta agus an Banc Eorpach Athfhoirgníochta agus Forbartha, 
a bhfuil gach méid san áireamh, atá suite nó atá ag feidhmiú san Aontas á mheas gur 
cheart don reachtaíocht amach anseo seasamh le prionsabal na comhréireachta agus 
machaire comhréidh a ráthú do chuideachtaí an Aontais, ag cosaint a n-iomaíochais, go 
háirithe iomaíochas na FBManna leis an gcuspóir uileghabhálach slabhraí luacha 
inbhuanaithe, agus iad athléimneach ó thaobh géarchéime, chearta an duine agus a 
dhéanann an comhshaol a urramú; ag cur béim ar an tábhacht atá le measúnú tionchair a 
chur i gcrích chun rialacha a dhearadh a chuireann leis an iomaíochas, atá feidhmiúil 
agus infheidhme maidir leis na gníomhaithe go léir sa mhargadh, lena n-áirítear 
FBManna a dhíríonn go háirithe ar an riosca dífheistiú a dhéanamh, agus a áirithiú go 
mbeidh creat den sórt sin EDT-chomhlíontach; á iarraidh ar FBManna tacaíocht agus 
am aistrithe leormhaith a fháil chun a gcuid oibríochtaí gnó a oiriúnú do na rialacha nua, 
na próisis díchill chuí a chur i bhfeidhm agus ualaí iomarcacha a sheachaint; á mheas 
gur cheart go mbeifí dírithe ar earnálacha a mbaineann rioscaí níos airde do chearta an 
duine leo; á chreidiúint gur cheart an cur chuige cothrománach sin a fhorlíonadh le 
caighdeáin agus treorú níos mionsonraithe ar leibhéal na hearnála; á chur i bhfáth, más 
gá, gur cheart do ghnóthais tosaíocht a thabhairt dá straitéisí díchill chuí, ach gan iad a 
theorannú, agus déine agus dóchúlacht rioscaí chearta an duine, an chomhshaoil agus an 
rialachais á gcur san áireamh agus iad fós faoi dhliteanas i leith gach tionchair a 
d’fhéadfadh tarlú; á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le dreasachtaí dearfacha do 
chuideachtaí ar féidir leo leibhéil arda chomhlíonachta le huaillmhian na reachtaíochta 
amach anseo a léiriú; ag tarraingt aird ar an aird ar an riosca go bhféadfadh cuideachtaí 
dífheistiú ó thríú tíortha, a bhféadfadh caillteanais post a bheith mar thoradh air agus go 
gcaillfí comhpháirtithe comhair do shealbhóirí beaga i dtíortha i mbéal forbartha má 
fhorchuirtear ualach riaracháin iomarcach agus rioscaí neamhrialaithe le ceanglais nua; 

13. á chur i bhfáth gur cheart straitéisí díchill chuí a ailíniú leis na Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe, le Comhaontú Pháras agus le cuspóirí beartais an Aontais i réimse chearta 
an duine agus an chomhshaoil, lena n-áirítear an Comhaontú Glas don Eoraip, agus 
beartas idirnáisiúnta an Aontais Eorpaigh;

14. á chreidiúint go láidir go gcaithfidh maolú agus oiriúnú don athrú aeráide, i gcomhréir 
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le sprioc Chomhaontú Pháras an méadú ar an meánteocht dhomhanda a choinneáil go 
1.5 céim Celsius os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha, a bheith mar chuid 
d’oibleagáidí díchill chuí na ngnólachtaí faoin reachtaíocht amach anseo; á chur in iúl, 
sa bhreis air sin, gur cheart d’fhiontair ghnó aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí 
daoine a bhaineann le hathrú aeráide a mbíonn tionchar ag a gcuid oibríochtaí gnó 
orthu;

15. den tuairim gur cheart próisis díchill chuí chorparáideacha a bheidh éigeantach agus 
éifeachtach a bhunú leis an reachtaíocht sa todhchaí, lena gcumhdófar gach sárú ar 
chearta an duine, damáiste comhshaoil agus cleachtais éillithe atá nasctha le 
gníomhaíochtaí cuideachtaí agus institiúidí airgeadais, lena n-áirítear a slabhraí soláthair 
agus fochonraitheoireachta; á chur i bhfáth gur cheart go n-áireofaí léi go mbeidh na 
daoine sin a ndéanfar difear dóibh rannpháirteach go hiomlán agus go gníomhach i 
bpróiseas díchill chuí, ar daoine iad amhail ceardchumainn agus ionadaithe na n-
oibrithe agus pobail áitiúla sna tíortha atá i mbéal forbartha freisin agus, go háirithe 
urraim do cheart daoine dúchasacha chun saorthoilithe, fheasaigh roimh ré; ag tabhairt 
dá haire gur cheart go mbeadh na próisis sin ailínithe le hoibleagáidí, treoirlínte agus 
caighdeáin idirnáisiúnta agus Eorpacha. á chur i bhfáth gur cheart don reachtaíocht 
iallach a chur ar chuideachtaí beartas díchill chuí fhónta a ghlacadh, ar cheart go 
mbeadh sásra faireacháin agus cuntasachta cuimsitheach ann; á chreidiúint gur cheart 
foráil a dhéanamh maidir le bearta tacaíochta do chuideachtaí áirithe, go háirithe 
FBManna; 

 16. ag dréim leis go ndéanfaidh an reachtaíocht a bheidh ann amach anseo dualgais a 
chruthú d’institiúidí airgeadais trí dhualgais infheisteora a shoiléiriú chomh maith le 
dualgais bhoird na gcuideachtaí; á chur i bhfáth gur cheart don reachtaíocht a bheidh 
ann amach anseo aghaidh a thabhairt freisin ar an gceist maidir le conas tomhas agus 
tuairisciú a dhéanamh go héifeachtach;

17. á chur i bhfios go láidir gur gá córas fónta faireacháin agus cuntasachta a dhearadh agus 
ionstraimí comhchuibhithe agus éifeachtacha a chur ar fáil ar leibhéal an Aontais agus 
ar an leibhéal náisiúnta araon do na húdaráis inniúla chun faireachán a dhéanamh ar 
chomhlíonadh na reachtaíochta sin agus é a fhorfheidhmiú chun machaire comhréidh a 
bhunú idir na Ballstáit, go háirithe ar an leibhéal áitiúil; á mheas go gcaithfear iarracht 
speisialta a dhéanamh faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gnó a dhéantar i 
dtíortha agus i réigiúin ardriosca, lena n-áirítear i gceantair atá buailte ag coinbhleacht, 
ag féachaint do chaighdeáin an dlí dhaonnúil idirnáisiúnta agus ag cur san áireamh na 
ndúshlán sonrach a bhaineann le coinbhleachtaí chun cuntasacht a ráthú do chuideachtaí 
agus rochtain ar cheartas d’íospartaigh;

18. á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur cheart go mbunófaí, leis an reachtaíocht a 
bheidh ann amach anseo, córas cuimsitheach, trédhearcach agus comhleanúnach 
dliteanais ar cheart a bheith san áireamh leis dliteanas riaracháin, sibhialta agus coiriúil, 
agus sásra smachtbhannaí chun comhlíonadh na reachtaíochta nua a fhorfheidhmiú agus 
chun forfheidhmiú a áirithiú; á chur i bhfáth, más rud é go gcinntear go bhfuil 
smachtbhannaí oiriúnach, gur cheart dóibh a bheith soiléir, éifeachtach, comhréireach 
agus athchomhairleach; á mheabhrú maidir leis sin, gur ann do raon leathan agus 
éifeachtach smachtbhannaí riaracháin faoi dhlí an Aontais, go háirithe i ndlí na 
hiomaíochta agus cosanta sonraí; á iarraidh ar an gCoimisiún smachtbhannaí amhail 
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fíneálacha suntasacha, toirmisc ó sholáthar poiblí agus scéimeanna tacaíochta poiblí 
agus dícháiliú ó ghníomhú mar stiúrthóir gnóthais a chur san áireamh; ag tathant ar an 
Aontas, sa bhreis air sin, tosaíocht pholaitiúil straitéiseach sa chomhar breithiúnach 
idirnáisiúnta agus a dhéanamh den chomhrac i gcoinne na coiriúlachta comhshaoil agus 
tosaíocht a dhéanamh de freisin d’institiúidí agus do Chomhdháil Pháirtithe Chreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide, go háirithe trí 
chomhlíonadh chomhaontuithe comhshaoil iltaobhacha a chur chun cinn trí 
smachtbhannaí coiriúla a ghlacadh, trí mhalartuithe dea-chleachtas agus trí mhéadú ar 
raon feidhme na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta a chur chun cinn ionas go gcumhdófar 
gníomhaíochtaí coiriúla arb ionann iad agus éiceadhíothu; ag cur béim ar a ar a 
ríthábhachtaí atá sásraí dliteanais shibhialta chun rochtain ar leigheasanna a sholáthar 
d’íospartaigh os comhair chúirteanna an Aontais; á chur i bhfáth gur cheart constaicí ar 
rochtain ar leigheasanna a ardú, lena n-áirítear trí reachtanna na dtréimhsí leomhaithe 
agus tacaíocht maidir le costais dlí; 

19. á chur i bhfáth go bhfuil rochtain ar leigheas éifeachtach ríthábhachtach; á mheabhrú go 
bhfuil dualgas príomha ar stáit rochtain a sholáthar ar leigheasanna; á mheas gur cheart 
go gcuirfí d’oibleagáid ar chuideachtaí leis an reachtaíocht a bheidh ann amach anseo 
sásra éifeachtach casaoide a bheith acu ar cheart dó a bheith trédhearcach, inrochtana, 
intuartha, sábháilte, iontaofa agus cuntasach; á chur i bhfios go láidir nach bhfuil i 
gceist le sásraí casaoide corparáideacha ach oibriú mar chórais luathrabhaidh, faoiseamh 
éigeandála agus leigheasanna ar dhamáiste neamhshuntasach a lamháil; á chur i bhfáth 
go gcaithfidh údaráis phoiblí sásraí den sórt sin a dheimhniú agus nár cheart dóibh cosc 
a chur ar éilitheoir rochtain a fháil ar chúirteanna; á chur in iúl gur cheart aird ar leith a 
thabhairt ar Chriosanna Próiseála Onnmhairí, arb é is saintréith díobh go minic díolúintí 
ón dlí saothair agus ó chánacha agus a bhfuil fadhbanna móra acu a bhaineann le dálaí 
oibre cuibhiúla agus srianta ceardchumann; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim gur 
cheart na sásraí sin a dhearadh i gcomhairle le hoibrithe agus le pobail a ndéantar difear 
dóibh; á mheas, ina theannta sin, gur cheart don reachtaíocht a bheidh ann amach anseo 
foráil a dhéanamh do leigheasanna breithiúnacha éifeachtacha d’íospartaigh sáruithe ar 
chearta an duine, damáiste don chomhshaol agus cleachtais éillithe, ina n-aonar agus trí 
chaingne comhpháirteacha; á chreidiúint gur cheart cosaint speisialta a thabhairt do 
chosantóirí chearta an duine agus dá ndlíodóirí; á mheas gur cheart foráil a dhéanamh 
freisin do leigheasanna neamhbhreithiúnacha eile; á chreidiúint ina leith sin gur cheart 
go ndéanfadh an reachtaíocht a bheidh ann amach anseo iniúchadh breise ar ról 
thoscaireachtaí an Aontais agus an reachtaíocht amach anseo á cur feidhme, mar 
shampla, trí shásra gearáin a lamhálfadh d’íospartaigh mí-úsáidí a dhéanann gnóthais 
atá suite nó atá ag feidhmiú san Aontas agus a slabhraí soláthair gearáin a dhéanamh;

20. á chur i bhfáth go bhfuil comhlántacht agus comhordú le beartas, ionstraimí agus 
gníomhaithe i dtaca leis an gcomhar um fhorbairt cinntitheach agus gur cheart, dá bhrí 
sin, foráil a dhéanamh maidir le roinnt forálacha sa reachtaíocht a bheidh ann amach 
anseo i ndáil leis an méid sin;

21. á chur i bhfáth go bhfuil an tsochaí shibhialta áitiúil fós ina príomh-chomhpháirtí maidir 
leis an reachtaíocht a bheidh ann amach anseo a chur chun feidhme agus faireachán a 
dhéanamh uirthi; ag tabhairt dá haire, dá bhrí sin, gur cheart go n-áiritheofaí leis an 
reachtaíocht a bheidh ann amach anseo go soláthrófar acmhainní ar bhealach 
inbhuanaithe do shásraí na sochaí sibhialta, agus go gcruthófaí bealaí trédhearcacha 
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agus struchtúrtha don tsochaí shibhialta chun idirghníomhú le heintitis chorparáideacha 
agus rialtais;

22. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé oibleagáidí díchill chuí sóisialta, comhshaoil, chearta 
an duine agus dea-rialachais a phríomhshruthú agus a fhorfheidhmiú laistigh 
d’ionstraimí trádála amhail comhaontuithe saorthrádála, comhaontuithe infheistíochta, 
comhaontuithe comhpháirtíochta eacnamaíocha nó scéimeanna fabhar ginearálaithe; ag 
tabhairt rabhadh i gcoinne beartas déchaighdeánach a fhorbairt maidir le cearta agus 
oibleagáidí corparáidí i gconarthaí infheistíochta agus trádála; á chur in iúl go bhfuil sí 
suite de go bhfuil sé ríthábhachtach na caibidlí maidir le forbairt inbhuanaithe de 
chomhaontuithe saorthrádála a dhéanamh ceangailteach agus infhorfheidhmithe; á 
chreidiúint go gcabhródh an méid sin freisin le saobhadh iomaíochta le cuideachtaí atá 
bunaithe lasmuigh den Aontas a sheachaint; á chreidiúint go láidir go bhféadfadh 
conradh ceangailteach agus infheidhmithe na Náisiún Aontaithe maidir le gnó agus 
cearta an duine, a áiritheodh rochtain ar cheartas d’íospartaigh sáruithe ar chearta an 
duine agus a dhéanfadh foráil do shásraí sásaimh agus cuntasachta do na pobail a 
ndéantar difear dóibh, aghaidh a thabhairt ar mhíchothromaíochtaí atá ann cheana; ag 
athdhearbhú arís a thábhachtaí atá sé an Aontas a bheith páirteach go gníomhach i bplé 
meithle idir-rialtasaí oscailte maidir le corparáidí trasnáisiúnta agus gnóthais eile ghnó i 
leith chearta an duine; á mheas, i gcomhthráth lena chuid oibre ar reachtaíocht 
éigeantach díchill chuí chorparáidigh, gur cheart don Aontas sainordú a ghlacadh chun 
dul i mbun na caibidlíochta go gníomhach agus go cuiditheach le haghaidh conradh 
ceangailteach de chuid na Náisiún Aontaithe ar ghnó agus ar chearta an duine, agus é 
mar aidhm aige machaire comhréidh uaillmhianach domhanda a fháil maidir le cosaint 
chearta an duine agus freagrachtaí gnó; á iarraidh ar an gCoimisiún obair ghníomhach a 
dhéanamh laistigh de EDT chun rialacha iltaobhacha a chur chun cinn maidir le 
bainistiú inbhuanaithe slabhraí luacha domhanda, lena n-áirítear dícheall cuí sa slabhra 
soláthair éigeantach, in earnáil an éadaigh mar chéad chéim.
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