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MOLADH

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 in iúl gurb oth léi na leibhéil ísle díchill chuí sa slabhra soláthair atá ann faoi 
láthair; 

2. deimhin de go bhfuil gá le dícheall cuí éigeantach chun cothrom iomaíochta a 
chruthú agus chun buntáistí iomaíocha éagóracha a thagann chun cinn sa trádáil 
idirnáisiúnta a sheachaint; 

3. deimhin de gur cheart go mbeadh sé d’aidhm ag oibleagáidí díchill chuí cosc a chur 
ar sháruithe ar chearta an duine, cearta saothair agus cearta comhshaoil, slabhraí 
soláthair a dhéanamh níos láidre agus suaitheadh sa trádáil idirnáisiúnta a 
sheachaint; 

4. á chur in iúl gur geal léi gur tagarmharc anois é rialachán AE maidir le mianraí 
coinbhleachta le haghaidh reachtaíocht cheangailteach maidir le dícheall cuí i 
slabhraí soláthair; 

5. deimhin de gur cheart go mbeadh an rialachán a bheidh ann amach anseo bunaithe 
ar Phrionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe agus ar Threoirlínte ECFE 
d’Fhiontair Ilnáisiúnta; 

6. á chur i bhfáth gur gá aird chuí a thabhairt ar shrianta acmhainneachta FBManna sa 
reachtaíocht a bheidh ann amach anseo maidir le dícheall cuí; ag tabhairt dá haire 
nach nglacann na scéimeanna deimhnithe tionscail ionad na reachtaíochta; 

7. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil rannpháirtíocht le comhpháirtithe trádála 
ríthábhachtach chun a áirithiú go mbeidh athrú ann mar thoradh ar ghnóthais díchill 
chuí; á iarraidh go n-úsáidfí ionstraimí airgeadais amhail Cúnamh don Trádáil chun 
tacú le hiompar gnó freagrach; 

8. ag cur béim ar an tábhacht a bhaineann le haghaidh a thabhairt ar oibleagáidí díchill 
chuí laistigh de na caibidlí maidir le Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe i 
gComhaontuithe Saorthrádála agus laistigh de chomhlachtaí arna mbunú ag 
Comhaontuithe Saorthrádála, agus na hoibleagáidí sin a fhorfheidhmiú; 

9. á iarraidh go mbeadh ionstraimí trádála agus Toscaireachtaí AE nasctha le 
faireachán ar chur i bhfeidhm an rialacháin maidir le dícheall cuí; 

10. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh gníomhaithe na sochaí sibhialta, 
ceardchumainn agus comhpháirtithe sóisialta mar chuid den chosc ar rioscaí agus 
gur cheart an ceart a thabhairt dóibh gearáin a thaisceadh i gcásanna sáraithe; 


