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42. á thabhairt chun suntais go bhfuil 
gá le haghaidh a thabhairt ar 
dheitéarmanaint shóisialta, eacnamaíocha 
agus chomhshaoil na sláinte; á iarraidh go 
gcruthófar Aontas Sláinte na hEorpa, 
tástálacha struis do chórais sláinte AE, 
íoschaighdeáin maidir le cúram sláinte ar 
ardcháilíocht, Sásra Eorpach um Fhreagairt 
Sláinte, chomh maith le gníomhaireachtaí 
sláinte agus acmhainneachtaí cosanta 
sibhialta níos láidre, agus iad ar fad a 
bheith bunaithe ar phrionsabail na 
dlúthpháirtíochta, an neamh-idirdhealaithe, 
an neamhspleáchais straitéisigh agus an 
chomhair, lena ndéanfar dálaí sláinte poiblí 
a chur i gcroílár shainiú agus chur chun 
feidhme bhearta agus ghníomhaíochtaí uile 
AE, mar a chumhdaítear sa Chonradh, agus 
go ndéanfar measúnú córasach ar an 
tionchar ar an tsláinte i ngach beartas 
ábhartha agus go dtabharfar aird ar leith ar 
chúram sláinte agus ar chóireáil do dhaoine 
scothaosta; á iarraidh ar na Ballstáit 
rochtain ar chúram sláinte ardcháilíochta 
atá dírithe ar dhaoine agus atá inrochtana a 
áirithiú, lena n-áirítear cúram coisctheach 
uilíoch agus cur chun cinn na sláinte do 
chách, ar bhealach éifeachtúil a mbeidh go 
leor acmhainní ar fáil dóibh; á chur in iúl 
gur geal léi an t-athrú atá tagtha ar an 
Seimeastar Eorpach ó choigilt costas go 
feidhmíocht agus torthaí maidir le cúram 
sláinte; á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a 
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dheitéarmanaint shóisialta, eacnamaíocha 
agus chomhshaoil na sláinte; á iarraidh go 
gcruthófar Aontas Sláinte na hEorpa, 
tástálacha struis do chórais sláinte AE, 
íoschaighdeáin maidir le cúram sláinte ar 
ardcháilíocht, Sásra Eorpach um Fhreagairt 
Sláinte, chomh maith le gníomhaireachtaí 
sláinte agus acmhainneachtaí cosanta 
sibhialta níos láidre, agus iad ar fad a 
bheith bunaithe ar phrionsabail na 
dlúthpháirtíochta, an neamh-idirdhealaithe, 
an neamhspleáchais straitéisigh agus an 
chomhair, lena ndéanfar dálaí sláinte poiblí 
a chur i gcroílár shainiú agus chur chun 
feidhme bhearta agus ghníomhaíochtaí uile 
AE, mar a chumhdaítear sa Chonradh, agus 
go ndéanfar measúnú córasach ar an 
tionchar ar an tsláinte i ngach beartas 
ábhartha agus go dtabharfar aird ar leith ar 
chúram sláinte agus ar chóireáil do dhaoine 
scothaosta; á iarraidh ar na Ballstáit 
rochtain ar chúram sláinte ardcháilíochta 
atá dírithe ar dhaoine agus atá inrochtana a 
áirithiú, lena n-áirítear cúram coisctheach 
uilíoch agus cur chun cinn na sláinte do 
chách, ar bhealach éifeachtúil a mbeidh go 
leor acmhainní ar fáil dóibh; á chur in iúl 
gur geal léi an t-athrú atá tagtha ar an 
Seimeastar Eorpach ó choigilt costas go 
díriú ar fheidhmíocht agus ar thorthaí 
sláinte maidir le cúram sláinte; á iarraidh ar 
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chur lena iarrachtaí chun dul i ngleic le 
neamhionannais sláinte idir Ballstáit AE 
agus laistigh díobh, chun táscairí agus 
modheolaíochtaí coiteanna a fhorbairt chun 
faireachán a dhéanamh ar shláinte agus ar 
fheidhmíocht córas cúram sláinte d’fhonn 
neamhionannais a laghdú, na réimsí a 
bhfuil feabhsú agus cistiú méadaithe de 
dhíth orthu a shainaithint agus tús áite a 
thabhairt dóibh; á mheas gur cheart don 
Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtacht na mbeart chun 
neamhionannais sláinte a laghdú a 
eascraíonn as beartais lena gcumhdaítear 
tosca riosca sóisialta, eacnamaíocha agus 
comhshaoil;

an gCoimisiún dlús a chur lena iarrachtaí 
chun dul i ngleic le neamhionannais sláinte 
idir Ballstáit AE agus laistigh díobh, chun 
táscairí agus modheolaíochtaí coiteanna a 
fhorbairt chun faireachán a dhéanamh ar 
shláinte agus ar fheidhmíocht córas cúram 
sláinte d‘fhonn a n-athléimneacht agus a 
gcumas a neartú chun ullmhú do 
ghéarchéimeanna a d’fhéadfadh a bheith 
ann agus iad a chomhrac trí réimsí a 
bhfuil gá acu le feabhsú agus le cistiú 
méadaithe a shainaithint agus tús áite a 
thabhairt dóibh; á mheas gur cheart don 
Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtacht na mbeart chun 
neamhionannais sláinte a laghdú a 
eascraíonn as beartais lena gcumhdaítear 
tosca riosca sóisialta, eacnamaíocha agus 
comhshaoil;
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