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MOLTAÍ

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

1. á chur i bhfáth, cé gurb iad na stáit agus na rialtais amháin atá freagrach as cearta an 
duine ina dtíortha féin a chosaint, go gcuimsítear le rialachas corparáideach 
inbhuanaithe‘freagracht chorparáideach chun cearta an duine a urramú’ mar a shainítear 
i bPrionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine; á 
mheabhrú go bhfuil an ghéarchéim eacnamaíoch is mó ar fud an domhain ag bagairt ar 
gheilleagar an Aontais ó bhí an Spealadh Mór ann, agus go bhfuil cuideachtaí ar fud na 
hEorpa buailte go mór; á chur i bhfáth, ag an am seo, gur cheart aird a thabhairt ar an 
tionchar a bhíonn ag aon tionscnamh nua reachtach ar an ualach riaracháin a bhíonn ann 
go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna), agus ar an tionchar a 
bhíonn aige ar an bhfostaíocht i gcuideachtaí AE agus ar a rannpháirtíocht i margaí 
idirnáisiúnta; á mheabhrú go mbaineann tábhacht le hidirthréimhsí chun deimhneacht 
dhlíthiúil agus dea-reachtaíocht a chruthú;

2. á iarraidh go ndéanfar trí thogra reachtacha ar leith, a threisíonn a chéile mar sin féin, 
maidir le dualgais stiúrthóirí agus rialachas corparáideach inbhuanaithe, maidir le cearta 
daonna corparáideacha agus dícheall cuí comhshaoil, agus maidir le hathchóiriú na 
Treorach maidir le Tuairisciú Neamhairgeadais1;

3. á athdhearbhú gur príomhghné den gheilleagar domhanda iad slabhraí soláthair 
domhanda ach go bhféadfadh baol níos mó a bheith ann go n-eascródh sáruithe ar 
chearta an duine agus ar chearta an tsaothair agus saoirse ó phionós i gcás coireanna 
comhshaoil as cineál casta agus easpa cuntasachta corparáide na slabhraí soláthair 
domhanda sin, agus nach mór don bheartas trádála rannchuidiú le rialachas 
corparáideach trédhearcach, i gcomhréir leis an Treoir maidir le Tuairisciú Neamh-
Airgeadais, mar go ndéanann sé difear do shlabhraí soláthair, lena n-áirítear slabhraí 
fochonraitheoireachta, agus a thaispeáint go bhfuil caighdeáin shóisialta, caighdeáin 
maidir le cearta an duine agus caighdeáin shóisialta agus sábháilteachta á gcomhlíonadh 
i gcomhréir le Comhaontú Pháras agus baint amach Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe a chur chun cinn;

4. ag cur béim ar an bhfíoras gur colún tábhachtach é rialachas corparáideach 
inbhuanaithe, lena gcuirtear ar chumas AE geilleagar a bhaint amach atá athléimneach 
agus inbhuanaithe araon, chun cothroime iomaíochta a fheabhsú ar mhaithe le 
hiomaíochas idirnáisiúnta chuideachtaí an Aontais a choinneáil agus a threisiú agus 
oibrithe agus gnólachtaí AE a chosaint ar iomaíocht éagórach ó thríú tíortha, agus a 
d'fhéadfadh, dá bhrí sin, dul chun tairbhe do bheartas trádála agus infheistíochta AE, má 
dhéantar é a thomhas go leordhóthanach agus go comhréireach;

5. ag tabhairt dá haire gur nochtadh le paindéim COVID-19 leochaileachtaí na slabhraí 
soláthair domhanda, agus gur léiríodh léi nach leor na rialacha deonacha astu féin, mar a 
chonacthas, mar shampla in earnáil an éadaigh inar cuireadh isteach ar tháirgeacht le 
linn na géarchéime, rud as ar eascair éifeachtaí diúltacha ar fud an tslabhra soláthair; ag 

1 IO L 330, 15.11.2014, lch. 1.
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tabhairt dá haire go bhfuil ag éirí níos fearr le gnólachtaí a bhfuil cleachtais 
chomhshaoil, shóisialta agus rialachais níos fearr agus próisis maolaithe riosca níos 
fearr acu na cosa a thabhairt leo ón ngéarchéim; ag aithint go bhfuil sé ráite ag an 
Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE)2 gur dócha, maidir le 
cuideachtaí a bhfuil céimeanna réamhghníomhacha á nglacadh 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 luacha agus athléimneachta san fhadtéarma agus go gcuirfidh 
siad lena n-inmharthanacht sa ghearrthéarma agus lena n-ionchais maidir le téarnamh sa 
mheántéarma agus san fhadtéarma;

6. ag tabhairt dá haire, agus é ina ábhar imní di, gur léiríodh leis an taighde a rinneadh le 
déanaí3 maidir le cur chun feidhme Threoir an Aontais maidir le Tuairisciú 
Neamhairgeadais nach gcuireann níos mó ná trí cheathrú de chuideachtaí faisnéis ar fáil 
maidir lena slabhraí soláthair, fiú in earnálacha ardriosca, cé is moite d’earnáil an 
éadaigh ina gcuireann líon suntasach cuideachtaí liosta ginearálta nó mionsonraithe dá 
gcuid soláthróirí ar fáil; ag tabhairt dá haire go bhféadfadh oibleagáidí éagsúla a bheith 
ar chuideachtaí atá liostaithe go poiblí, ar chuideachtaí poiblí neamhliostaithe agus ar 
chuideachtaí príobháideacha atá cláraithe in AE faoin dlí náisiúnta maidir le rialachas 
corparáideach inbhuanaithe; á mheabhrú a thábhachtaí atá sé cothrom na Féinne a 
bhaint amach i dtaobh cuideachtaí atá cláraithe lasmuigh de AE agus nach gcloíonn i 
gcónaí le prionsabail an rialachais chorparáidigh inbhuanaithe, ar cuideachtaí iad a 
mbíonn drochthionchar acu ar fhiontair AE agus ar a bhfostaithe; á chur i bhfáth gur 
cheart go mbeadh feidhm ag rialachas corparáideach inbhuanaithe maidir le gach 
cuideachta AE agus gach cuideachta neamh-AE atá ag feidhmiú sa mhargadh aonair; á 
iarraidh ar an gCoimisiún leas a bhaint as an athbhreithniú ar an Treoir maidir le 
Tuairisciú Neamhairgeadais mar dheis chun ceanglais tuairiscithe agus in-
fhorfheidhmeacht an tuairiscithe a fheabhsú agus a áirithniú go ndéantar caighdeáin 
chomhshaoil agus shóisialta agus caighdeáin maidir le cearta an duine a chomhlíonadh;

7. ag aithint go ndeimhníonn torthaí an staidéir, a chuir an Coimisiún amach le déanaí agus 
a rinneadh le linn na tréimhse idir 1992 agus 2019, maidir le dualgais stiúrthóirí agus 
rialachas corparáideach inbhuanaithe, go bhfuil treocht ann go bhfuil luí níos mó ag 
formhór chuideachtaí AE leis an gcur chuige gearrthéarmach seachas leis an gcur 
chuige fadtéarmach agus leis an inbhuanaitheacht, agus; á chur i bhfios go láidir nach 
bhfuil tionchar inbhuanaithe ag an gcur chuige gearrthéarmach corparáideach sin ar 
chleachtais trádála gnó AE i dtríú tíortha; á chur i bhfáth gur cheart go gcuimseodh 
dualgais stiúrthóirí an oibleagáid chun gnéithe fadtéarmacha den inbhuanaitheacht a 
chomhtháthú ina straitéis ghnó agus iad ag tógáil ar spriocanna inbhuanaitheachta a 
théann níos faide ná an tosaíocht reatha a thugtar do luach scairshealbhóirí, agus chun 

2 http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-responsible-business-conduct-
02150b06/#:~:text=A%20responsible%20business%20conduct%20(RBC,both%20government%20and%20busin
ess%20response
3 Tuarascáil Taighde na Comhghuaillíochta um Thrédhearcacht Chorparáideach 2019: ‘An analysis of the 
sustainability reports of 1000 companies pursuant to the EU Non-Financial Reporting Directive’ [Anailís ar 
thuarascálacha inbhuanaitheachta 1000 cuideachta de bhun Threoir AE maidir le Tuairisciú Neamhairgeadais], 
lch. 6, ar fáil ag 
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Tr
ansparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf

http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
http://www.allianceforcorporatetransparency.org/assets/2019_Research_Report%20_Alliance_for_Corporate_Transparency-7d9802a0c18c9f13017d686481bd2d6c6886fea6d9e9c7a5c3cfafea8a48b1c7.pdf
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faisnéis iomchuí a nochtadh, agus beartas iomaíochta agus leasanna dlisteanacha á gcur 
san áireamh chun saineolas maidir le gnó inmheánach a chosaint; á chur i bhfáth gur 
cheart go mbeadh forbairt na straitéisí sin bunaithe ar chaighdeáin idirnáisiúnta 
shóisialta agus chomhshaoil agus caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, 
agus gur cheart go n-áireofaí leis dul i gcomhairle le pobail áitiúla i gcás inarb iomchuí; 
ag tabhairt dá haire go bhféadfaí comhdhéanamh cothrom de na grúpaí comhairleacha 
baile (DAGanna) agus de na ceachtanna a foghlaimíodh óna dtaithí mar idirphlé 
struchtúrtha cuimsitheach a úsáid mar shamhail do struchtúir chorparáideacha AE lena 
gcuirtear an tsochaí shibhialta san áireamh; ag tabhairt dá haire go bhféadfaí cur le 
comhlíonadh na n-oibleagáidí sin mar thoradh ar leasuithe ar chomhdhéanamh bhord 
stiúrthóirí, trí chomhalta a cheapadh a bhfuil eolas aige ar rialachas corparáideach 
inbhuanaithe mar shampla; á mheas gur cheart an cheist maidir le raon feidhme 
infheidhmeacht na mbeart sin a chinneadh bunaithe ar an riosca díobhála a bhíonn ann; 
ag tabhairt dá haire gur cheart go mbeadh gach iarracht i gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta;

8. á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag 
oibleagáidí maidir le rialachas corparáideach inbhuanaithe ar institiúidí airgeadais a 
chuireann maoiniú trádála ar fáil;

9. á chur i bhfáth go bhfuil ceanglas ann faisnéis a nochtadh maidir leis an gcaoi a 
ndéanann cúrsaí comhshaoil, sóisialta agus fostaithe, urraim do chearta an duine, agus 
breabaireacht agus éilliú difear do chuideachta, don tsochaí agus don chomhshaol (i.e. 
‘caighdeán na hábharthachta dúbailte’) agus gur cheart go n-áireofaí roinnt na faisnéise 
ábhartha uile maidir leis an slabhra soláthair ann; ag tabhairt dá haire go ndéantar an 
fhaisnéis sin a roinnt de bhun na rialacha a leagtar síos sa Treoir maidir le Tuairisciú 
Neamhairgeadais; á chur i bhfáth nach mór aon cheanglais nua AE a bheith i gcomhréir 
leis na caighdeáin éagsúla, idirnáisiúnta tuairiscithe amhail an Tionscnamh Tuairiscithe 
Domhanda, an Bord um Chaighdeáin Chuntasaíochta na hInbhuanaitheachta agus an 
Chomhairle Idirnáisiúnta um Thuairisciú Comhtháite ar mhaithe le cothrom na Féinne a 
áirithiú do chuideachtaí Eorpacha; ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé treoirlínte 
agus tásca cuimsitheacha a chur ar fáil maidir leis an méid faisnéise is gá a roinnt maidir 
le slabhraí luacha;

10. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá an rialachán nua tacsanomaíochta agus a 
thábhachtaí atá sé do shlabhraí soláthair; á chur i bhfáth gur cuid bhunúsach de rialachas 
corparáideach inbhuanaithe é dul i ngleic le seachaint cánach;

11. ag aithint an togra ón gCoimisiún go n-ullmhófaí reachtaíocht maidir le rialachas 
corparáideach inbhuanaithe agus dícheall cuí bunaithe ar Threoirlínte ECFE d’Fhiontair 
Ilnáisiúnta agus Treoir Díchill Chuí ECFE maidir le hIompar Gnó Freagrach, na 
caighdeáin a leagtar amach i gcroíchoinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair 
agus Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine; 
á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint an bhféadfadh scéimeanna deimhniúcháin ar 
leibhéal AE a bheith ann do shlabhraí soláthair mar thionscnamh comhlántach lena 
thogra reachtach maidir le dícheall cuí; á iarraidh ar an gCoimisiún a mheas cé an 
reachtaíocht atá ann cheana a d’fhéadfaí a thabhairt cothrom le dáta nó a chuíchóiriú;

12. á chur i bhfios go láidir nár cheart tuiscint chúng a bheith ar rialachas corparáideach 
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inbhuanaithe mar reachtaíocht díchill chuí ach go bhfuil ról ríthábhachtach ag beartas 
trádála freisin maidir le meascán cliste beart lena gcothaítear urraim do chearta an duine 
agus lena maolaítear damáiste don chomhshaol; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá 
comhleanúnachas idir struchtúir rialachais chorparáidigh ghnólachtaí AE agus iarrachtaí 
AE san idirphlé le tríú tíortha maidir le gnó freagrach a dhéanamh trí chaibidlí maidir le 
trádáil agus forbairt inbhuanaithe i gComhaontuithe Saorthrádála; á chur i bhfáth gur 
cheart an rialachas corparáideach inbhuanaithe agus an dícheall cuí corparáideach araon 
a chur san áireamh san Athbhreithniú atá á dhéanamh ar an mBeartas Trádála faoi 
láthair.
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