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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 gur dualgas Stát é cearta an duine a chosaint agus a choimirciú agus 
go luíonn freagracht ar an earnáil chorparáideach na cearta sin a urramú; ag aithint 
na n-iarrachtaí déanta go dtí seo, lena n-áirítear comhlachtaí a bhíonn ag gníomhú ar 
bhonn domhanda, agus ag admháil méadú a bheith ann ar thionscnaimh dheonacha 
díchill chuí chomh maith le ceanglais trédhearcachta agus tuairiscithe; á chur in iúl 
gurb oth léi a laghad cur chun feidhme atá ann faoi láthair sa slabhra soláthair i 
dtaobh an díchill chuí shóisialta, comhshaoil agus ó thaobh chearta an duine; á 
thabhairt dá haire go bhfuil sáruithe ar chearta an duine agus ar chaighdeáin 
chomhshaoil forleathan i gcónaí agus aireach freisin ar an bhfianaise ghlan go bhfuil 
roinnt comhlachta Eorpacha ann nach bhfuil i mbun aon chineál díchill chuí in a 
gcuid slabhraí soláthair, mar is léir sa “Staidéar ar cheanglais díchill chuí feadh an 
tslabhra soláthair” ón gCoimisiún Eorpach; á chur i bhfáth go bhfuil méadú tagtha ar 
ionchorprú an díchill chuí chorparáide i ndlíthe na mBallstát agus ag tabhairt dá 
haire gur féidir leis an dícheall cuí borradh a chur faoin iomaíochas; á chur in iúl gur 
geal léi, ina leith sin, tiomantas poiblí an Choimisiúin Eorpaigh chun tionscnamh 
reachtach a thabhairt isteach in 2021 agus ag cur béim ar an bhfíoras gur chóir go 
mbeadh an dícheall cuí corparáideach mar chuid d’ Athbhreithniú Bheartas Trádála 
AE; 

2. á chur in iúl go bhfuil sí suite de, dá bhrí sin, go bhfuil gá le reachtaíocht le 
haghaidh dícheall cuí chothrománach ar leibhéal an Aontais ar feadh an tslabhra 
soláthair do chomhlachtaí AE agus eachtracha a bhíonn ag feidhmiú laistigh den 
mhargadh inmheánach chun Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún 
Aontaithe (NA) a bhaint amach, an dea-rialachas a chur chun cinn, inrianaitheacht 
agus cuntasacht a mhéadú i gcás slabhraí soláthair dhomhanda agus chun iomaíocht 
idirnáisiúnta AE a neartú, rud a bhainfeadh cothrom na Féinne amach is a mhaolódh 
buntáistí iomaíocha éagothroma tríú tíortha a eascraíonn as caighdeáin chosanta níos 
ísle a bheith ann, lena n-áiritear an dumpáil shóisialta agus chomhshaoil sa trádáil 
idirnáisiúnta; ag cur béim an ngá atá leis an mbaol díobhála a mheas seachas méid 
an chomhlachta, agus aird á tabhairt ar phrionsabal na comhréireachta;  

3. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú stóinsithe tionchair a dhéanamh ar fhairsinge 
an tslabhra soláthair is gá don rialachán díchill chuí a chlúdach chun go mbeidh 
fíorthionchar aige ar chosaint chearta an duine agus an chomhshaoil agus, san am 
céanna, anailís shonrach á soláthar faoin ualach riaracháin do ghnólachtaí agus, go 
háirithe, do fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus freisin faoin 
mbreisluach ag comhlachtaí AE, an fhostaíocht ag comhlachtaí AE agus 
rannpháirtíocht chomhlachtaí AE i margaí idirnáisiúnta; 

4. á mheabhrú go bhfuil an ghéarchéim eacnamaíoch dhomhanda is mó ó bhí Spealadh 
Mór na 1930idí ann, ag bagairt ar eacnamaíocht AE agus go bhfuil comhlachtaí ar 
fud na hEorpa buailte go han-dona léi; ag leagan béim, ag an am seo go háirithe, nár 
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chóir tabhairt faoi aon tionscnaimh reachtacha a dhéanann díobháil nó cosc go 
heacnamaíoch, amhail iad siúd a chruthaíonn ualaigh bhreise riaracháin nó 
neamhchinnteacht dhlithiúil;

5. á mheabhrú gur chóir go mbeadh sé mar aidhm ag dualgais díchill chuí aon sárú ar 
chearta an duine nó ar chearta saothair nó ar chaighdeáin chomhshaoil a 
shainaithint, a chosc, a mhaolú agus a chur ina cheart tríd an urraim atá léirithe do 
bhunchearta saothair agus do chaighdeáin chomhshaoil a fheabhsú, lena n-áirítear 
gealltanais aeráide Pháras, is go dtarlódh sin ar feadh an tslabhra soláthair agus, ar 
an gcaoi sin, go dtreiseofaí na slabhraí soláthair agus go seachnófaí aon suaitheadh 
sa trádáil idirnáisiúnta; á chur in iúl go bhfuil sí suite de go gcuirtear le cinnteacht 
agus le trédhearcacht tríd an dícheall cuí i dtaca le cleachtais soláthair comhlachtaí a 
bhíonn ag foinsiú as tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach agus go gcuideofar le 
cosaint leasa tomhaltóirí trí cháilíocht agus iontaofacht táirgí a dheimhniú, agus gur 
cheart go n-eascródh uaidh sin cleachtais cheannaigh agus caidreamh fadtéarmach 
idir soláthraithe agus comhlachtaí a bheadh níos freagraí;   á chur i bhfios go láidir 
go luann Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe chomh maith le Treoirlínte 
na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) do Fhiontair 
Ilnáisiúnta an gá atá le rochtain ar cheartas agus ar leigheas íospartach; á chur i 
bhfáth gur cheart a áireamh i reachtaíocht AE sásraí fhorfheidhmiúcháin láidre 
chomh maith le rochtain ar shásraí casaoide le haghaidh íospartaigh san Aontas; á 
chur in iúl go bhfuil sí suite de gur cheart dícheall cuí chearta an duine a bheith 
bunaithe ar phrionsabal na neamhdhíobhála, go gcuirfeadh sé le tionscnaimh 
féinrialála agus dheonacha atá ann cheana agus go bhféachfaí air mar phróiseas 
bríomhar sa fheabhsú leanúnach; á chreidiúint gur cheart go dtacódh rialachán AE a 
bheidh ann amach anseo le comhlachtaí chun a gcuid dualgas corparáideach a 
bhainistiú agus a chomhlíonadh agus a bheith ailínithe go hiomlán le gach dícheall 
cuí earnálach agus dualgais tuairiscithe, amhail an Treoir maidir le Tuairisciú 
Neamhairgeadais (NFRD) agus a bheith ag luí le reachtaíocht na mBallstát ábhartha; 
á iarraidh ar an gCoimisiún a mheas an féidir rialacháin atá ann cheana a thabhairt 
cothrom le dáta nó a athsholáthar;  ag leagan béim, i réimse na trádála idirnáisiúnta, 
gurb iad an dícheall cuí agus an foinsiú freagrach a bheidh ina ghnáthchleachtas gnó 
d’oibreoirí idir bheag agus mhór; á admháil gur ann do dhifríochtaí i méid agus 
castacht oibríochtaí gnó trasteorann agus i suíomhanna sna slabhraí soláthair agus an 
gá atá le haon riachtanas díchill chuí amach anseo a bheith ag teacht leis sin; 

6. á chur in iúl gur díol sásaimh di go bhfuil tionscnaimh earnáilsonracha ar nós an 
Rialacháin Adhmaid, an Rialacháin um Fhorfheidhmiú an Dlí, Rialachas agus 
Trádáil i dtaca le Foraoisí (FLEGT), agus an Rialachán um Fhrith-Chéastóireacht 
agus, go sainiúil, an Rialachán maidir le Mianraí Coinbhleachta, ina dtagarmharc 
anois do reachtaíocht cheangailteach spriocdhírithe i gcás an díchill chuí i slabhraí 
soláthair agus dualgais ar chomhlachtaí Eorpacha i ndáil lena gcórais bainistithe, 
bainistiú riosca, iniúchóireachta tríú páirtí neamhspleácha agus nochtadh faisnéise; 

7. á mheabhrú go bhfuil sé molta ag an gCoimisiún straitéis chuimsitheach faoin 
earnáil éadaí a fhorbairt mar chuid den Phlean Gníomhaíochta nua don Gheilleagar 
Ciorclach, rud a d’fhéadfadh, trí thacar aonfhoirmeach caighdeán a áireamh maidir 
leis an dícheall cuí agus an fhreagracht shóisialta, a bheith ina shampla eile de chur 
chuige níos mionsonraithe d’earnáil ar leith; á iarraidh ar an gCoimisiún 
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reachtaíocht bhreise sa dícheall cuí éigeantach earnáilsonrach AE a thabhairt 
isteach, mar shampla i gcás earnálacha ar nós tráchtearraí atá ina mbaol 
d’fhoraoiseacha agus d’éiceachórais agus na hearnála éadaí;

8. á chur in iúl gur geal léi an obair atá déanta go dtí seo ar an leibhéal idirnáisiúnta; á 
chur in iúl go bhfuil sí suite de go mba chóir go dtógfadh an rialachán díchill chuí a 
bheidh ann ar Phrionsabail Threoracha NA, ar Threoirlínte ECFE maidir le Fiontair 
Ilnáisiúnta,  Treoir Díchill Chuí ECFE maidir le hIompar Freagrach Gnó a ghabhann 
leo, na caighdeáin a leagtar síos ag croíchoinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta 
Saothair (EIS) agus ag comhaontuithe comhshaoil iltaobhacha (amhail Creat-
Choinbhinsiúin na Náisiún Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide (UNFCCC) agus 
an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch) agus caighdeáin 
idirnáisiúnta eile a éascóidh cóineasú idirnáisiúnta amach anseo agus gur cheart iad 
a fhorbairt i ndlúthchomhar leis an earnáil chorparáideach agus le gach 
geallsealbhóirí lena mbaineann; á thabhairt dá haire go bhféadfaí leas a bhaint as 
tuairiscí níos leithne de chuid na Seirbhíse Eorpaigh um Ghníomhaíocht 
Sheachtrach (SEGS) mar chomhbhonn bhliantúil d’fhéinmheasúnú comhlachtaí; á 
admháil gur ann do chaibidlíochtaí leanúnacha chun ionstraim NA a chruthú a 
bheadh ceangailteach ó thaobh dlí de ar Chorparáidí Trasnáisiúnta agus ar Fhiontair 
Eile Ghnó i leith chearta an duine agus á iarraidh ar an gComhairle sainordú a 
thabhairt don Choimisiún baint ghníomhach a bheith aige sna caibidlíochtaí 
leanúnacha sin; 

9. á thabhairt dá haire gur FBManna atá i mbreis agus 95% de chomhlachtaí Eorpacha 
agus iad buailte i bhfad níos measa ag iarmhairtí eacnamaíocha phaindéim COVID-
19 atá ag dul ar aghaidh go fóill; ag cur béim ar an bhfíoras nach mór prionsabal na 
comhréireachta a chur i bhfeidhm nuair atá anailís agus meastóireacht á ndéanamh 
ar shrianta inniúlachta agus ar chostais riaracháin agus ualaí i gcás FMBanna sa 
reachtaíocht díchill chuí a bheidh ann, ag tabhairt aird go bhfuil bunús riosca leis an 
dícheall cuí; á thabhairt dá haire go dtugann scéimeanna deimhnithe tionscail 
deiseanna do FMBanna freagrachtaí a chomhthiomsú agus a chomhroinnt; á 
thabhairt dá haire go gcaithfidh an Coimisiún Eorpach scéimeanna deimhnithe a 
mheas, a aithint agus a mhaoirsiú; ag cur béim ar an bhfíoras go gcaithfear 
iniúchóireachtaí sóisialta a rialú níos fearr; ag leagan 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 do na gníomhaithe ar fad maidir leis an 
margadh inmheánach, lena n-áirítear FBManna á iarraidh ar an gCoimisiún aon 
dúbláil ar dhualgais tuairiscithe atá ann cheana a sheachaint agus ag cur béim ar an 
tábhacht atá le critéir tuairiscithe chomónta do gach comhlacht atá ag feidhmiú ar an 
margadh inmheánach; á iarraidh go dtabharfar cúnamh teicniúil sainiúil do 
chomhlachtaí Eorpacha, go háirithe FBManna, chun go mbeifear ar a gcumas na 
riachtanais díchill chuí a chomhlíonadh; 

10. ag leagan béim go bhfuil an rannpháirtíocht le comhpháirtithe trádála, de mheon 
cómhalartachta, tábhachtach lena chinntiú go mbeidh athrú ann mar thoradh ar 
ghnóthais díchill chuí; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá bearta tionlacain agus 
tionscadail d’fhonn cur chun feidhme  chomhaontuithe saorthrádála AE (CSTanna) 
a éascú agus á iarraidh nasc láidir a bheith ann idir na bearta sin  agus an 
reachtaíocht díchill chuí chothrománach; á iarraidh, dá bhrí sin, go n-úsáidtear 



PE655.776v02-00 6/9 AD\1216739GA.docx

GA

ionstraimí airgeadais, ar nós an Chúnaimh um Trádáil, chun tacú le hiompar 
freagrach gnó agus é a chur chun cinn i dtíortha comhpháirtíochta, lena n-áirítear 
tacaíocht theicniúil ar an traenáil díchill chuí, sásraí inrianaitheachta agus an neadú 
ar athchóirithe bunaithe ar an easpórtáil i dtíortha comhpháirtíochta; ag cur béim ina 
leith sin ar an gá atá le dea-rialachas a chur chun cinn; 

11. á thabhairt dá haire go gcuireann CSTanna an dícheall cuí sa slabhra soláthair chun 
cinn trína gcaibidlí um Thrádáil agus um Fhorbairt Inbhuanaithe (TFI) atá 
cuimsitheach agus infheidhmithe; á iarraidh ar an gCoimisiún tograí a chur i láthair 
faoi conas infheidhmiú na chaibidlí TFI a neartú, agus úsáid a bhaint as gach 
ionstram atá ann cheana, chomh maith le hionstraim nua, ar nós an Rialacháin um 
Fhorfheidhmiú a bheidh ann amach anseo, TFInna, Comhaontuithe 
Comhpháirtíochta Eacnamaíche (EPAnna) agus Scéim na bhFabhar Ginearálaithe 
Taraife (GSP), le cinntiú go ndéantar na dualgais díchill chuí a phríomhshruthú agus 
a fhorfheidhmiú; ag leagan béim ar an ról ríthábhachtach atá ag an bPríomh-
Oifigeach Forfheidhmithe Trádála nuacheaptha i bhfaireachán a dhéanamh ar chur 
chun feidhme dualgais díchill chuí; á iarraidh go neartófar inrianaitheacht an 
tslabhra soláthair, bunaithe ar rialacha tionscnaimh Chód Custaim AE; á thabhairt 
dá haire go gclúdóidh togra reachtach ón gCoimisiún ar an dícheall cuí an trádáil le 
gach comhpháirtí trádála, ní hamháin iad siúd a bhfuil CST curtha i gcrích leo ag 
AE; á chur i bhfáth go mba chóir sásraí infheidhmithe láidre a bheith mar chuid 
d’ionstraim trádála den sórt sin, ar nós rochtain fhabhrach a tharraingt siar i gcás 
neamhchomhlíonadh; 

12. á chur in iúl go bhfuil sí suite de gur cheart do chomhlíonadh na ndualgas díchill 
chuí a bheith ina choinníoll ar rochtain a fháil ar an margadh inmheánach agus gur 
cheart ceangal a bheith ar oibreoirí dá réir fianaise a bhunú is a sholáthar, trí 
chleachtadh an díchill chuí, go gcomhlíonann na táirgí a chuirtear ar an margadh 
aonair na critéir chomhshaoil agus critéir chearta an duine a leagtar amach sa 
reachtaíocht díchill chuí a bheidh ann amach anseo; á iarraidh bearta comhlántacha 
a bheith ann ar nós an toirmisc ar allmhairiú táirgí a bhfuil baint ag sáruithe 
tromchúiseacha ar chearta an duine leo, amhail saothar éigeantais nó saothar leanaí; 
ag leagan béim ar an tábhacht atá leis an gcomhrac in aghaidh saothar éigeantais 
agus saothair leanaí a bheith mar chuspóir i gcaibidlí TSD de chuid comhaontuithe 
trádála AE; 

13. á iarraidh go nascfar ionstraim trádála agus Toscaireachtaí AE leis an bhfaireachán 
ar chur chun feidhme an rialacháin díchill chuí a bheidh ann amach anseo is a 
bheifear á dhéanamh ag comhlachtaí Eorpacha a bhíonn ag feidhmiú lasmuigh de 
AE, lena n-áirítear comhairliúcháin fhóinteacha a thionól idir ceartshealbhóirí, 
pobail áitiúla, comhlachais tráchtála, gníomhaithe ón tsochaí shibhialta agus 
ceardchumainn; á iarraidh ar an gCoimisiún comhoibriú le comhlachais trádála 
Ballstát i soláthar uirlisí agus faisnéise ar líne chun tacú le cur chun feidhme na 
reachtaíochta díchill chuí a bheidh ann amach anseo; 

14. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh an pobal gnó chomh maith le gníomhaithe ón 
tsochaí shibhialta, lena n-áirítear ceardchumainn, comhpháirtithe sóisialta, 
eagraíochtaí chearta an duine agus comhshaoil, pobail dhúchasacha agus 
eagraíochtaí ban páirteach i gcomhairliúchán fónta maidir le haon pholasaí díchill 
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chuí, cosc ar rioscaí agus faireachán, agus gur cheart go dtabharfaí d’íospartaigh an 
ceart chun gearán a chomhdú i gcás sáruithe feadh an tslabhra soláthair agus fáil a 
bheith acu ar an sásra casaoide; ag leagan béim go bhféadfadh an pointe teagmhála 
náisiúnta um threoirlínte ECFE maidir le Fiontair Ilnáisiúnta a bheith ina phointe 
teagmhála freisin le haghaidh reachtaíocht a bheidh ann amach anseo, agus á 
thabhairt dá haire gur dea shampla de chuimsiú an tríú earnáil is ea an faireachán ar 
chur chun feidhme CSTanna ag grúpaí comhairleacha baile agus ag ECFE; 

15. á thabhairt chun suntais gur eilimint ríthábhachtach sa reachtaíocht éigeantach 
díchill chuí is ea ceanglais trédhearcachta; á thabhairt dá haire go mbronntar ar 
sholáthróirí agus ar dhéantóirí smacht agus tuiscint níos fearr ar a gcuid slabhraí 
soláthair tríd an bhfaisnéis fheabhsaithe agus tríd an trédhearcacht agus go gcuirtear 
le muinín an phobail sa táirgeadh dá réir; á chur i bhfios go láidir sa mhéid sin gur 
cheart réitigh dhigiteacha a bheith mar fhócas ag an rialachán díchill chuí a bheidh 
ann amach anseo chun ualaí maorlathais a laghdú, agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
imscrúdú a dhéanamh ar réitigh theicneolaíochta a thacaíonn le bunú agus feabhsú 
na hinrianaitheacht i slabhraí soláthair idirnáisiúnta; á chur i gcuimhne go bhféadfaí 
leis an teicneolaíocht bhlocshlabhra inbhuanaithe cur leis an sprioc sin;

16. á mheabhrú gur mná iad formhór na n-oibrithe in earnáil amhail déantúsaíocht ball 
éadaigh agus teicstíle, teileachumarsáid, turasóireacht, talmhaíocht agus geilleagar 
an chúraim, inar gnách leo a bheith comhchruinnithe i gcineálacha fostaíochta 
foirmiúla agus neamhfhoirmiúla a bhíonn ar phá agus stádas níos ísle le hais na 
bhfear; á iarraidh, dá réir sin, rialacha a bheith ann a cheanglaíonn ar chomhlachta 
cur chuige atá íogair ó thaobh inscne de a chur i bhfeidhm maidir leis an dícheall 
cuí, agus á mheas, go sainráite, conas agus cathain a d’fhéadfadh mná a bheith faoi 
thionchar míréireach de bharr na n-oibríochtaí agus na ngníomhaíochtaí seo.  
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