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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 athdhearbhú gur príomhghné den gheilleagar domhanda iad slabhraí luacha 
domhanda agus nach mór don bheartas trádála rannchuidiú le próiseas táirgthe 
trédhearcach ar fud an tslabhra luacha agus comhlíonadh na gcaighdeán comhshaoil, 
sóisialta agus sábháilteachta a léiriú;

2. ag cur béim ar an bhfíoras gur féidir leis an rialachas corparáideach inbhuanaithe 
cabhrú leis an Aontas Eorpach geilleagar níos athléimní agus níos inbhuanaithe a 
thógáil, cothroime iomaíochta a fheabhsú agus gnólachtaí agus saoránaigh AE a 
chosaint, agus, dá bhrí sin, go bhfuil sé an-tairbheach do bheartas trádála AE;

3. ag tabhairt dá haire gur nocht géarchéim COVID-19 leochaileachtaí na slabhraí 
soláthair domhanda neamhrialáilte, agus gurb iad na gnólachtaí a bhfuil cleachtais 
chomhshaoil, shóisialta agus rialachais agus próisis maolaithe riosca níos fearr acu 
is fearr a chuireann an ghéarchéim díobh;

4. ag tabhairt dá haire, agus é ina chúis bhuartha di, go ndéanann níos lú ná 1 % de 
chuideachtaí a gcuid soláthraithe a liostú go poiblí, fiú in earnálacha ardriosca;

5. á chur i bhfáth gur cheart go gcuimseodh dualgais na stiúrthóirí oibleagáid chun 
straitéis inbhuanaitheachta chorparáideach a fhorbairt, a nochtadh agus a chur chun 
feidhme maidir le gach gné d’oibríochtaí na cuideachta, lena n-áirítear a cuid 
slabhraí soláthair;

6. á chur i bhfáth gur cheart go n-áireofaí leis an gceanglas faisnéis a nochtadh maidir 
leis an tionchar a bhíonn ag saincheisteanna inbhuanaitheachta ar an gcuideachta, 
agus maidir leis an tionchar a bhíonn ag an gcuideachta ar an tsochaí agus ar an 
gcomhshaol, an fhaisnéis ábhartha uile maidir leis na gníomhaithe go léir ar fud an 
tslabhra soláthair ar fad;

7. ag tabhairt dá haire nach féidir acmhainneacht iomlán a bhaint amach sa rialachas 
corparáideach inbhuanaithe gan reachtaíocht maidir le dícheall cuí lena 
gceanglaítear ar chuideachtaí sáruithe ar chearta an duine agus damáiste don 
chomhshaol a shainaithint, a chosc, a mhaolú agus a chur san áireamh ina gcuid 
slabhraí luacha domhanda.


