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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus 
um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. á iarraidh ar an Aontas gníomh reachtach a ghlacadh lena gceanglaítear ar chuideachtaí 
dícheall cuí éigeantach a dhéanamh ar fud a gcuid slabhraí soláthair ar fad chun a 
áirithiú go mbeidh tráchtearraí, ar baol iad d’fhoraoisí, a chuirtear ar mhargadh an 
Aontais inbhuanaithe, nach mbeidh dífhoraoisiú mar thoradh orthu agus go 
gcomhlíonfaidh siad na hoibleagáidí maidir le cearta an duine; á chur i bhfáth gur cheart 
go leanfadh reachtaíocht den sórt sin cur chuige tras-tráchtearraí, go mbeadh feidhm aici 
maidir le gach gníomhaí eacnamaíoch, lena n-áirítear gníomhaithe airgeadais, agus go 
mbeadh sásra láidir forfheidhmithe ag gabháil léi, lena n-áirítear pionóis éifeachtacha, 
chomhréireacha agus athchomhairleacha ar neamh-chomhlíonadh;

2. á iarraidh ar an Aontas a chaighdeáin a neartú ó thaobh nochtadh éigeantach faisnéise de 
trí ghnóthais a bhaineann le táirgeadh nó próiseáil tráchtearraí, ar baol iad d’foraoisí, 
faoi shainchúram an athbhreithnithe ar Threoir 2014/95/AE ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1;  

3. á mheabhrú di go méadaíonn na rioscaí a bhaineann le dífhoraoisiú allmhaire-
chorpraithe, grabáil talún, easáitiú éigeantach agus sárú ar chearta daoine dúchasacha 
mar gheall ar éileamh méadaitheach an Aontais ar adhmad le haghaidh ábhar, fuinnimh 
agus an bhithgheilleagair; á chur i bhfáth gur gá aitheantas agus urraim éifeachtach a 
thabhairt do ghnáthchearta tionachta talún na bpobal atá ag brath ar fhoraoisí agus na 
bpobal dúchasach;

4. á chur in iúl gurb oth léi nach bhfuil na beartais lena ndírítear ar an mbithéagsúlacht a 
chosaint agus ar an athrú aeráide a mhaolú ag tacú go huathoibríoch lena chéile; á chur 
in iúl gur údar mór imní di an tionchar a bhíonn ag allmhairí méadaitheacha bithmhaise 
ar an gcomhshaol, rud a spreagann dífhoraoisiú thar lear; 

5.  á iarraidh ar an Aontas prionsabal an chomhtháthaithe beartas ar mhaithe le forbairt a 
chomhlíonadh agus comhsheasmhacht a áirithiú idir a bheartais forbartha, trádála, 
talmhaíochta, fuinnimh agus aeráide; 

6. á iarraidh ar an gCoimisiún forálacha uaillmhianacha a bhaineann go sonrach le foraoisí 
a áireamh i gcomhaontuithe trádála agus infheistíochta uile an Aontais; á chur i bhfáth 
gur cheart go mbeadh na forálacha sin ceangailteach agus infhorfheidhmithe trí shásra 
faireacháin agus smachtbhannaí éifeachtacha.

1 Treoir 2014/95/AE lena leasaítear Treoir 2013/34/AE maidir le nochtadh faisnéise neamhairgeadais agus 
éagsúlachta ag gnóthais mhóra agus grúpaí áirithe


