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B9-0216/2020

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le straitéis sláinte poiblí an Aontais don ré i 
ndiaidh COVID-19
(2020/2691(RSP))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don mheasúnú riosca ar an ráig de COVID-19 atá déanta ag an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte (EDS) inar dearbhaíodh go bhfuil an riosca scaipthe agus an riosca 
tionchair a ghabhann le COVID-19 ‘an-ard’ ar an leibhéal domhanda agus ina 
ndearnadh an ráig a thréithriú mar phaindéim,

– ag féachaint d’fhorógra EDS le haghaidh téarnamh sláintiúil agus glas ó COVID-19,

– ag féachaint don Tuarascáil maidir le Bagairtí Galar Teagmhálach (CDTR) is déanaí ón 
Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus do threoirlínte sláinte 
poiblí ECDC maidir le COVID-19,

– ag féachaint do Cholún Eorpach na gCeart Sóisialta (CECS) a d’fhógair an Pharlaimint, 
an Chomhairle agus an Coimisiún an 17 Samhain 2017,

– ag féachaint don nóta i dtaobh measúnú tosaigh ón Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair an 
18 Márta 2020 dar teideal ‘COVID-19 agus an saol oibre: Tionchair agus freagairtí 
beartais’,

– ag féachaint don Chonradh ar Chobhsaíocht, ar Chomhordú agus ar Rialachas san 
Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (Comhshocrú Fioscach),

– ag féachaint do Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine 1948,

– ag féachaint don rún ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 3 Aibreán 
2020 maidir le dlúthpháirtíocht dhomhanda chun galar an choróinvíris 2019 a chomhrac 
(COVID-19),

– ag féachaint don nuashonrú ar an tuarascáil ó Chomhdháil na Náisiún Aontaithe ar 
Thrádáil agus Forbairt ó mhí an Mhárta 2020 maidir leis an suathadh do thíortha i mbéal 
forbartha de bharr COVID-19,

– ag féachaint dá rún an 28 Samhain 2019 maidir leis an éigeandáil aeráide agus 
chomhshaoil1,

– ag féachaint do Riail 132(2) dá Rialacha Nós Imeachta,

A. de bhrí go bhfuil an coróinvíreas nua, a chéadtuairiscíodh in Wuhan i mí Nollaig 2019 
agus a dtugtar coróinvíreas an ghéarshiondróim throm riospráide 2 (SARS-CoV-2) 
anois air, chomh maith lena ghalar gaolmhar, COVID-19, anois scaipthe ar fud an 

1Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0078.
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domhain agus go bhfuil sé tréithrithe go hoifigiúil mar phaindéim;

B. de bhrí nach féidir leis an domhan tubaistí ar scála COVID-19 a sheasamh arís agus arís 
eile, cibé acu má spreagtar iad de bharr na chéad paindéime eile nó más ann dóibh mar 
thoradh ar dhamáiste comhshaoil atá ag méadú agus ar athrú aeráide;

C. de bhrí go bhfuil an ceart chun sláinte choirp agus mheabhrach ina cheart bunúsach ag 
an duine; de bhrí go bhfuil an ceart ag gach duine, gan idirdhealú, rochtain a fháil ar 
chúram sláinte atá nua-aimseartha agus cuimsitheach; de bhrí go bhfuil clúdach sláinte 
uilíoch ina Sprioc Forbartha Inbhuanaithe a bhfuil gealltanas tugtha ag gach sínitheoir 
go mbainfear amach í faoi 2030;

D. de bhrí go sonraítear le hAirteagal 168 den Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh 
(CFAE) go ndéanfar ‘ardleibhéal cosanta le haghaidh sláinte an duine a áirithiú i sainiú 
agus i gcur chun feidhme beartais agus gníomhaíochtaí uile an Aontais’;

E. de bhrí go bhfuil córais cúraim sláinte faoi bhrú mór chun cúram leormhaith a áirithiú 
do gach othar; de bhrí go bhfuil laghdú leanúnach ag teacht ar an gcistiú atá á bhfáil acu 
agus go bhfuil faillí á dhéanamh orthu mar thoradh ar phróisis léirscaoilte agus 
príobháidithe agus mar thoradh ar bhearta déine den eite dheis; de bhrí, mar thoradh air 
sin, gur lú atá ar a gcumas feidhmiú i ngnáthstaideanna agus i staideanna neamhghnácha 
araon, lena n-áirítear chun déileáil leis an ráig reatha de COVID-19;

F. de bhrí gur fágadh gairmithe cúraim sláinte gan cosaint ar rioscaí ar ardleibhéal agus, de 
bharr ghéarchéim COVID-19, go bhfuil athrú tagtha ar dhálaí oibre do roinnt mhaith 
oibrithe san Eoraip agus go bhfuil ceisteanna nua ardaithe léi maidir leis an tsláinte agus 
an tsábháilteacht san ionad oibre;

G. de bhrí go bhfuil easpa leapacha in aonaid dianchúraim, easpa trealaimh cosanta 
pearsanta (TCP), easpa cógas leighis agus easpa feistí leighis ann ar fud na mBallstát 
agus gur cúis bhuartha é sin; de bhrí go bhfuil éagsúlacht as cuimse sa ghanntan seo ó 
thír go tír; de bhrí gur chuir easpa infhaighteachta TCP go mór le leathadh an víris agus 
gur cuireadh beatha roinnt mhaith oibrithe túslíne i mbaol ar leith, fiú as ar lean an bás;

H. de bhrí go meastar nach bhfuil rochtain ar chógais bhunúsacha ag dhá bhilliún duine ar 
fud an domhain;

I. de bhrí, i ndlúthchomhar leis na hinstiúidí airgeadais idirnáisiúnta thar na deicheanna de 
bhlianta is déanaí, go raibh an tAontas ag forchur athchóirithe nualiobrálacha a 
laghdaigh go mór caiteachas rialtais, as ar lean éifeachtaí tubaisteacha do chórais sláinte 
phoiblí;

J. de bhrí go dtuairiscítear gur cheannaigh SAM níos mó ná 90% de sholáthar an domhain 
den chógas frithvíreasach speictrim leathain‘remdesivir’, an t-aon chóireáil le haghaidh 
COVID-19 atá cruthaithe faoi láthair; de bhrí go bhfuil roghanna malartacha cineálacha 
den druga ann ach go bhfuil dlíthe paitinne ag cur srian ar a n-úsáid; de bhrí gur 
cuireadh i leith roinnt mhaith cuideachtaí cógaisíochta go raibh siad ag ullmhú rochtain 
fhabhrach ar chóireálacha nó vacsaíní Covid-19 don tairgeoir is airde;

K. de bhrí gur gheall Uachtarán an Choimisiúin, Ursula Von Der Leyen, an 24 Aibreán 
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2020 go ndéanfar ‘leas uilíoch coiteann’ d’aon vacsaín le haghaidh COVID-19 amach 
anseo; de bhrí go mbeidh gá le rochtain uilíoch ar vacsaíní agus cóireálacha amach 
anseo chun an bua a fháil ar phaindéim amhail COVID-19; de bhrí nach ábhar ceartais 
amháin é sin ach saincheist na sláinte poiblí chomh maith;

L. de bhrí gur cuireadh an vacsaín in aghaidh póilió ar an margadh gan phaitinn agus anois 
tá póilió díothaithe i roinnt mhaith réigiún ar fud an domhain; de bhrí gurbh éigean do 
rialtas na hAfraice Theas, ar a raibh Nelson Mandela i gceannas, úsáid a bhaint as 
infhaighteacht ceadúnúcháin éigeantaigh chun brú a chur ar mhaithe le cóibhéisí 
cineálacha inacmhainne agus archáilíochta a fháil ionas go seachnófaí praghasanna 
iomarcacha a íoc le cuideachtaí drugaí ilnáisiúnta a bhí ag úsáid paitinní le haghaidh 
cóiréail VEID;

M. de bhrí go bhfuil Straitéis AE um Vacsaín ag brath go mór ar chomhaontuithe 
réamhcheannaigh ach nach luaitear go sainráite sa Straitéis sin go bhféadfaí vacsaíní a 
fháil ar chostphraghas; de bhrí go bhfuil gá measúnú neamhspleách a dhéanamh ar 
chostas táirgthe an táirge cógaisíochta agus go n-éilítear trédhearcacht iomlán maidir le 
húsáid cistí poiblí ag tairbhithe príobháideacha;

N. de bhrí go bhfuil tionscnaimh éagsúla déanta ag an gCoimisiún Eorpach mar iarracht 
chun gníomhú i gcoinne COVID-19, amhail tríd an gclár taighde Fís 2020, tríd an 
Tionscnamh um Míochaine Nualaíoch (IMI), tríd an mBanc Eorpach Infheistíochta 
(BEI), agus tríd an gComhdháil Ghealltanas Idirnáisiúnta maidir leis an bhFreagairt 
Dhomhanda ar an gCoróinvíreas, a bhailigh EUR 9.8 billiún go dtí seo.

O. de bhrí go bhfuil taighdeoirí ar fud an domhain ag forbairt vacsaíní agus cóireálacha, ag 
úsáid méideanna móra airgid phoiblí go minic;

P. de bhrí go ndearna roinnt mhaith Ballstát reachtaíocht a thabhairt isteach nó a leathnú 
lena gceadaítear srian a chur ar chearta maoine intleachtúla; de bhrí gurbh eol go raibh 
corporáidí cógaisíochta ag saothrú paitinní chun teorainn a chur le rochtain ar 
chóireálacha agus leigheasanna éifeachtacha, chun dochair do bheatha daoine iomadúla 
san Eoraip agus ar fud an domhain; de bhrí nár cheart do chuideachtaí móra 
cógaisíochta brabús a dhéanamh as an bpaindéim seo chun dochair do shláinte daoine; 
de bhrí, le rialacha AE maidir le heisiachas sonraí agus margaidh, go gceadaítear cur le 
cosaint phaitinne suas go deich mbliana;

Q. de bhrí go n-áirítear tarscaoiltí i dtaca le heisiachas sonraí agus margaidh le Rialachán 
(AE) Uimh. 816/2006 maidir le ceadúnúchán éigeantach paitinní a bhaineann le táirgí 
cógaisíochta a mhonarú le haghaidh onnmhairithe2 agus Rialachán (AE) Uimh. 
2019/933 lena leasítear Rialachán (CE) Uimh. 469/2009 i dtaca le deimhnithe 
forlíontacha cosanta do tháirgí íocshláinte3; de bhrí go bhfuil na tarscaoiltí sin teoranta 
go míchuí;

R. de bhrí go bhfuil idirthuilleamaíochtaí idir sláinte an duine agus sláinte ár bpláinéid 
léirithe le COVID-19; de bhrí go bhfuil géarú tagtha ar theacht chun cinn galar 
zónóiseach – iad siúd a aistríonn ó ainmhithe go daoine – de dheasca an athraithe 

2 IO L 157, 9.6.2006, lch. 1.
3 IO L 153, 11.6.2019, lch. 1.
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aeráide agus díghrádú comhshaoil;

Ag cosaint an dúlra le haghaidh téarnamh inbhuanaithe tar éis COVID-19

1. á mheabhrú gurb é neartú an tsoláthar phoiblí de chúram sláinte uilíoch an bealach is 
fearr chun eipidéimí domhanda a chomhrac agus ár sochaithe a chosaint; ag cur béim ar 
an bhfíoras gurb é an cosc an leigheas is fearr; á iarraidh go ndéanfar cur chun feidhme 
iomlán ar chur chuige na hAon Sláinte Amháin, lena n-aithnítear go bhfuil sláinte an 
duine, sláinte ainmhithe agus sláinte an chomhshaoil idirnasctha go dlúth le chéile;  á 
mheabhrú a thábhachtaí atá an tsláinte i ngach mbeartas; ag tabhairt dá haire, agus é ina 
hábhar imní di, gur féidir le méadú mór teacht ar bhaol galar zónóiseach i dtaca le 
sláinte phoiblí trí theochtaí domhanda atá ag ardú agus trí gnáthóga agus bithéagsúlacht 
atá á scriosadh; á chur i bhfáth an gá atá le dlús suntasach a chur le hiarrachtaí chun 
téamh domhanda agus cailliúint bithéagsúlachta agus gnáthóg a stopadh; á iarraidh go 
ndéanfar na Líonraí Tagartha Eorpacha a leathnú chun galair ionfhabhtaíocha agus an 
zónóis a chuimsiú;

2. ag cur béim ar an bhfíoras, cé gurbh ann do na galair zónóiseacha i gcónaí, go gcuireann 
an bealach ina mbíonn daoine ag feirmeoireacht, ag trádáil agus ag úsáid ainmhithe faoi 
láthair leis an mbagairt ó ainmhithe maidir leis an tsláinte phoiblí; á iarraidh go 
dtabharfar isteach athrú ó bhonn sa chomhbheartas talmhaíochta chun feirmeoireacht 
agra-éiceolaíoch a spreagadh, líon beostoic a laghdú, agus an táirgeadh agus an 
tomhaltas feola agus déiríochta in AE a laghdú freisin agus cuidiú le cosc a chur ar 
ráigeanna zónóiseacha;

3. á chur i bhfáth nach mór moltaí fhorógra EDS maidir le téarnamh sláintiúil agus glas ó 
COVID-19 a chur chun feidhme go hiomlán ar leibhéil náisiúnta agus AE; á iarraidh ar 
an gCoimisiún go bhfoilseofaí go mear cumarsáid ag tabhairt aghaidh ar gach ceann den 
sé mholadh lárnach seo a leanas agus tuilleadh sonraí a thabhairt faoin tslí go n-
áiritheofar a gcur chun feidhme iomlán;

 (i) Foinse shláinte an duine – an fiadhúlra – a chosaint agus a chaomhnú;

 (ii) Infheistíocht a dhéanamh i seirbhísí riachtanacha, ó uisce agus sláintíocht, go 
fuinneamh glan i saoráidí cúraim sláinte;

 (iii) Aistriú fuinnimh gasta agus sláintiúil a áirithiú;

 (iv) Córais bhia atá sláintiúil agus inbhuanaithe a chur chun cinn;

 (v) Cathracha sláintiúla arb éasca cónaí iontu a thógáil;

 (vi) Stad d’úsáid a bhaint as airgead na gcáiníocóirí chun truailliú a chistiú;

An tsláinte phoiblí amach anseo

4. ag tabhairt rabhaidh nach bhfuil cosaint na sláinte poiblí ag comhfhreagairt le tóraíocht 
brabúis, rud a gheobhar i gcónaí chun dochair d’fholláine daoine; á mholadh gur cheart 
do sheirbhísí sláinte poiblí a bheith saor in aisce, ar ardcháighdeán agus uilíoch; á 
mheas go bhfuil sé riachtanach go méadófar buiséid sláinte na mBallstát;
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5. á chreidiúint gur cheart na córais sláinte poiblí a neartú ina ngné leigheasach agus ina 
ngné choisctheach araon chun go mbeidh siad feistithe agus maoinithe níos fearr chun 
déileáil leis an gcéad eipidéim eile; á iarraidh ar na Ballstáit tástálacha struis a 
dhéanamh go práinneach ar a gcórais cúraim sláinte chun a áirithiú go bhfuil siad 
ullamh do ráig eile de COVID-19 má thagann sí agus d’aon ghéarchéim sláinte eile sa 
todhchaí; á iarraidh ar an gCoimisiún an obair sin a chomhordú agus paraiméadair 
choiteanna a leagan síos; á chreidiúint nach mór tacú le rialú poiblí na 
bpríomhearnálacha, lena n-áirítear saoráidí cúraim sláinte a náisiúnú, agus le 
hearnálacha ríthábhachtacha eile don iarracht freagartha; á iarraidh go ndéanfar 
athlonnú ar an táirgeadh i gcás earnálacha straitéiseacha, atá ró-thábhachtach chun iad a 
fhágáil faoin margadh, go háirithe maidir le TCP, tástáil, cógais agus feistí leighis, agus 
freisin go ndéanfar cuideachtaí cógaistíochta faoi úinéireacht phoiblí a bhunú;

6. á iarraidh ar na Ballstáit bearta sóisialta agus sláinte poiblí atá níos spriocdhírithe a 
ghlacadh sa todhchaí, a bheidh infheidhme ar leibhéal réigiúnach, lena n-áirítear 
réigiúin trasteorann agus eora-réigiúin; á chur i bhfáth, i staideanna sláinte atá ag teacht 
chun cinn, gur cheart straitéis sláinte poiblí a chomhordú ní hamháin i measc na 
mBallstát ach freisin le húdaráis réigiúnacha agus áitiúla;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún treoir a mholadh le haghaidh caighdeáin íosta do chúram 
sláinte ardcháilíochta, bunaithe ar fhionnachta na dtástálacha struis; á mheas gur cheart 
go gcinnteodh an treoir sin go gcoimeádfaidh na Ballstát inniúlacht i mbainistiú, eagrú 
agus maoiniú a gcóras sláinte ach, mar sin féin, caighdeáin a ráthú i sábháilteacht othar, 
in obair chuibhiúil agus i gcaighdeáin fostaíochta d’oibrithe cúraim sláinte chomh maith 
le hathléimneacht Eorpach nuair a chaitear dul i ngleic le paindéimí agus le 
géarchéimeanna sláinte poiblí eile; á iarraidh ar AE go gcuirfí leasanna sláinte poiblí 
roimh brabús príobháideach trína áirithiú nár chóir do chearta maoine intleachtúla nó 
srianta míchuí comhchosúla cur isteach ar rochtain ar dhiagnóisc, ar theiripic agus ar 
vacsaíní a bhaineann le COVID-19;

8. á iarraidh go ndéanfaí acmhainneacht rescEU a threisiú, lena n-áirítear an 
acmhainneacht stoc-charntha agus acmhainneacht éigeandála na foirne leighis; ag 
tathant ar na Ballstáit láithreacha táirgeachta a náisiúnú nó a fhoréileamh nuair atá sé sin 
ag teastáil chun na feistí leighis go léir atá riachtanach a tháirgeadh; á iarraidh ar an 
gCoimisiún lán-úsáid a bhaint as na féidearthachtaí go léir faoin Sásra Aontais um 
Chosaint Shibhialta chun soláthairtí leormhaithe a áirithiú sa todhchaí;

9. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar chomhpháirtithe domhanda rochtain 
mhear, chothrom, chomhionann agus inacmhainne a áirithiú ar vacsaíní agus cóireáil i 
gcoinne COVID-19 a bheidh ann amach anseo a luaithe a bheidh siad ar fáil, lena n-
áirítear comhthiomsú paitinní éigeantacha, trí rannchuidiú go gníomhach leis na 
hiarrachtaí sin, go háirithe le linn caibidlíochtaí i gcomhlachtaí amhail EDS nó chun na 
críche uirlisí maidir le COVID-19 a sheoladh trí ACT Accelerator, á iarraidh ar an 
gCoimisiún tacaíocht a sholáthar, i gcás ina ndéanfaí vacsaín nó cóireáil a fhorbairt gan 
cistiú AE agus, ina dhiaidh sin, go gcuirfí paitinn air, leis an aidhm Ballstáit a spreagadh 
chun deireadh a chur le monaplachtaí féideartha trí shásraí ceadúnúcháin éigeantacha; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go mbeidh na vacsaíní agus cóiréalacha frith-
phaindéime ina leasanna poiblí domhanda a bheidh inrochtana go neamhshrianta do 
gach duine;
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10. ag cur béim ar an ngá práinneach atá ann chun a áirithiú nach gcuirfidh paitinní 
cógaisíochta bac ar na soláthairtí i gcás ganntanas cógas; ag cur béim ar an ngá atá ann 
na soláthairtí riachtanacha ag amanna géarchéime nó i rith aon ráig eipidéime reatha nó 
sa todhchaí a dhaingniú, trí cheadúnais do shaotharlanna poiblí agus monaróirí 
cóipeanna cineálacha do tháirgí brandáilte gan an gá le dul i mbun caibidlíochta le 
sealbhóirí paitinne a chur ionad paitinní cógaisíochta do chógais, vacsaíní agus trealamh 
leighis; á mheabhrú go ndúirt Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe le déanaí gur ‘earra 
poiblí’ atá i gcóireáil le haghaidh COVID-19 amach anseo, agus gur cheart don 
chóireáil sin a bheith ar fáil do gach duine; ag tabhairt rabhaidh nach bhfuil cosaint 
sláinte phoiblí ag luí leis an mian brabús a dhéanamh;

11. á chur i bhfios a thábhachtaí atá cumhachtú othair agus cur chuige atá dírithe ar an 
othar; ag tathant ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit ionadaíocht othair agus ionchur 
laistigh den phróiseas cinnteoireachta faoi bheartais cúraim sláinte a fheabhsú;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an sásra um sholáthar 
comhpháirteach faoi Chinneadh Uimh. 1082/2013/AE maidir le bagairtí tromchúiseacha 
trasteorann ar shláinte4 agus rialachán nua a mholadh lena ndéanfar soláthar 
comhpháirteach AE níos tapa agus níos éifeachtaí i ngéarchéimeanna sláinte agus lena 
n-áiritheofar rochtain chomhionann agus inacmhainne ar chóireálacha nua; á iarraidh ar 
an gCoimisiún agus ar na Ballstáit úsáid éifeachtach á áirithiú i dtaca leis an 
gComhaontú maidir le Soláthar Comhpháirteach le haghaidh frithbhearta leighis; á 
iarraidh go ndéanfar raon feidhme an Chomhaontaithe maidir le Soláthar 
Comhpháirteach a leathnú chun dul níos faide ná staideanna ina bhfuil bagairt sláinte 
trasteorann ann agus go ndéanfar vacsaíní agus cógais le haghaidh galair 
neamhchoitianta a chur san áireamh;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit breathnú arís ar an smaoineamh go 
mbeadh tuilleadh trédhearcachta ann a mhéid a bhaineann le glanphraghsáil agus le 
haisíoc cóireálacha éagsúla, ionas go mbeidh na Ballstáit ar an gcothrom céanna nuair a 
bheidh caibidlíocht ar siúl le monaróirí le haghaidh cóireálacha nach ndéantar a éadáil 
go comhpháirteach;

14. á iarraidh go ndéanfar cur chun feidhme mear ar an Rialachán maidir le Trialacha 
Cliniciúla5, a bhfuil moill mhór curtha go dtí seo air, chun trédhearcacht a áirithiú i 
dtorthaí trialacha cliniciúla agus chun éascú a dhéanamh ar thrialacha cliniciúla níos mó 
agus ar bhonn trasteorann;

15. á iarraidh go mbeidh Staitéis Cógaisíochta láidir ag an Aontas chun aghaidh a thabhairt 
ar fhadhbanna atá i slabhraí soláthair cógaisíochta san Aontas agus ar domhan, agus gur 
cheart go mbeadh bearta reachtacha, beartais agus dreasachtaí sa straitéis sin chun go 
spreagfar táirgeadh comhábhar gníomhach bunriachtanach cógaisíochta (APInna) agus 
táirgeadh cógas leighis san Eoraip chun go bhféadfar an soláthar agus rochtain 
inacmhainne a ráthú i gcónaí; á iarraidh go ndéanfar fardail náisiúnta éigeantacha ar 
chógais leighis agus ar fheistí leighis a chur ar bun i ngach Ballstát agus go ndéanfar 
faisnéis ina leith sin a chur in iúl don Choimisiún agus don Ghníomhaireacht Leigheasra 

4 IO L 293, 5.11.2013, lch. 1.
5 Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le 
trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, IO L 158, 27.5.2014, lch. 1.
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Eorpach (EMA) chun a áirithiú go bhféadfar aon ghanntanas a thuar agus aghaidh a 
thabhairt orthu;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún sainordú athbhreithnithe a mholadh i gcomhair ECDC a 
mhéadóidh go suntasach buiséad, líon foirne agus inniúlachtaí an lárionaid chun go 
mbeidh sé in ann cosaint sláinte poiblí den scoth a sholáthar i gcónaí, lena n-áirítear le 
linn eipidéimí;

17. á iarraidh go mbeidh ról níos láidre ag EMA i bhfaireachán a dhéanamh ar ghanntanais 
cógas leighis agus na ganntanais sin a chosc, agus i gcomhordú a dhéanamh ar dhearadh 
agus formheas trialacha cliniciúla AE le linn géarchéimeanna; á iarraidh ar an 
gCoimisiún a áirithiú, nuair a dhéantar airgead poiblí AE a chaitheamh ar thaighde, 
nach mbíonn torthaí an taighde sin cosanta le cearta maoine intleachtúla agus go 
ráthaítear inrochtaineacht praghsanna d’othair i gcás na dtáirgí a fhorbraítear; á chur i 
bhfáth a thábhachtaí atá gníomhaíochtaí, institiúidí agus comhar domhanda i réimse an 
taighde agus na forbartha poiblí, ach fós á chur in iúl gur cúis bhuartha di an ról 
ceannasaíochta atá ag cuideachtaí ilnáisiúnta san earnáil chógaisíochta; ag tathant ar na 
cuideachtaí cógaisíochta uile a gcuid sonraí agus eolais a chomhthiomsú i 
gcomhdhícheall chun vacsaíní agus cóireálacha a shainaithint, a thástáil, a fhorbairt 
agus a mhonarú chun smacht a fháil ar COVID-19;

18. á mheas go bhfuil sé riachtanach acmhainní daonna a neartú i gcórais sláinte náisiúnta 
le naisc oibre éifeachtacha, pá cothrom, agus dálaí oibre agus cosanta leormhaithe, leis 
an dé-aidhm oiliúint a thabhairt dóibh chun freagairt ar riachtanais sláinte láithreacha 
agus an fhreagairt ar éileamh a threisiú chun cúram sláinte a ráthú go ginearálta; á 
iarraidh go ndéanfar ról na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht agus Sláinte ag 
an Obair a neartú chun a áirithiú nach gcuirtear oibrithe cúraim sláinte i mbaol;

19. á iarraidh go ndéanfar treorú AE maidir le cúrsaí sláinte a neartú; á iarraidh, go háirithe, 
go ndéanfar foilsiú éigeantach ar threorú ECDC atá ábhartha do ghéarchéim sláinte 
COVID-19, amhail maidir le modhanna chun básanna agus téarnaimh a thaifeadadh;

20. á iarraidh ar an Coimisiún a mholadh, i gcomhairle leis an tsochaí shibhialta, go 
gcruthófar Spás Sonraí Sláinte Eorpach, a léireodh lán-urraim don chreat Eorpach um 
chosaint sonraí, chun go bhfeabhsófar caighdeánú agus comhroinnt agus go dtabharfar 
chun tosaigh glacadh agus cur chun cinn na gcaighdeán idirnáisiúnta; á iarraidh ar an 
gCoimisiún aitheantas foirmiúil a thabhairt do Dhíorma Rochtana ar Theicneolaíocht 
COVID-19 (C-TAP) de chuid EDS agus a áirithiú trí oibleagáidí dlíthiúla go gcuirfear 
san áireamh ann aon eolas, maoin intleachtúil agus sonraí leighis a bhaineann le 
teicneolaíochtaí sláinte COVID-19 a fhorbraítear le cistí taighde poiblí; á iarraidh ar an 
gCoimisiún go dtabharfar isteach tarscaoiltí fairsinge maidir le heisiachas sonraí agus 
margaidh i rialacháin AE chun a áirithiú nach gcuireann reachtaíocht AE teorann ar 
éifeachtacht láithreach na gceadúnas éigeantach a eisíonn na Ballstáit; á áitiú go 
ndéanfar dul chun cinn go mear maidir le measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte (HTA) 
de chuid an Aontais chun cearta othar a chosaint agus chun rochtain ar chógais, lena n-
áirítear feistí leighis, a fheabhsú i ngach Ballstát;

21. á chur in iúl go bhfuil sí tiomanta d’aghaidh a thabhairt ar thosca sláinte amhail úsáid 
tobac, úsáid alcóil, droch-chothú, truailliú aeir, neamhchosaint ar cheimiceáin 
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ghuaiseacha agus éagothromaíochtaí sláinte chun feabhas a chur ar thorthaí sláinte;

22. ag cur in iúl gur cúis bhuartha di tionchar ráig COVID-19 agus a hiarmhairtí 
fadtéarmacha maidir le folláine daoine ar fud an domhain, go háirithe na grúpaí is 
leochailí agus daoine i staideanna leochaileacha, amhail daoine aosta agus iad siúd a 
bhfuil drochshláinte acu cheana féin;

23. á mheabhrú, go háirithe, an éifeacht uasfásach a bhí ag COVID-19 ar ionaid cónaithe 
fadtéarmacha san Eoraip, a d’fhág gurb iad na daoine is leochailí sa tsochaí a buaileadh 
leis an ngalar, agus go mbaineann níos mó ná 50% de bhásanna a bhain le COVID-19 i 
roinnt Ballstát le hionaid cúraim chónaithe; á chur in iúl gur oth léi gur fágadh ar lár 
daoine faoi mhíchumas go minic agus go dtugann siad aghaidh ar streachailt áirithe le 
linn ghéarchéim COVID-19;

24. á chur i bhfáth a ríthábhachtaí atá sé dálaí maireachtála dídeanaithe, laistigh agus 
lasmuigh den Aontas, a fheabhsú chun leathadh an víris sin a chomhrac; á chur in iúl 
gur cúis bhuartha di éifeachtaí COVID-19 ar phobail i gceantair atá buailte ag 
coinbhleacht agus atá lonnaithe in áiteanna ina dtarlaíonn tubaistí nádúrtha;

25. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis a fhorbairt le haghaidh ‘Eoraip athléimneach’ ar 
cheart go mbeadh léarscáil le haghaidh measúnú riosca inti agus roghanna chun aghaidh 
a thabhairt ar bhainistiú fónta agus infheistíocht i gcórais cúraim sláinte agus freagairt 
paimdéime ar leibhéal Eorpach, lena n-áirítear slabhraí soláthair athléimneacha in AE;

26. á iarraidh ar na Ballstáit tionscnaimh tacaíochta sláinte meabhrach a threisiú le linn na 
géarchéime seo agus ina dhiaidh sin, i bhfianaise an struis, an bhuairimh agus an uaignis 
a bhíonn ann mar thoradh ar dhianghlasáil, chomh maith le hábhair imní eacnamaíocha 
agus foréigean inscnebhunaithe, agus an tionchar difreálach ar mhná a chur san 
áireamh; ag cur béim ar chineál riachtanach na seirbhísí tacaíochta do dhaoine LADT+, 
lena n-áirítear tacaíocht mheabhairshláinte, grúpaí tacaíochta piaraí agus seirbhísí 
tacaíochta d’fhoréigean inscnebhunaithe;

27. ag tathant ar na Ballstáit anailís a dhéanamh ar mheadú an fhoréigin teaghlaigh i rith 
phaindéim COVID-19 agus é a chur san áireamh i bpleananna freagartha, agus freisin 
d’éigeandálaí amach anseo; á iarraidh ar na Ballstáit go ndéanfaí an soláthar do 
thacaíocht leighis agus shiceolaíoch éifeachtach, inacmhainne agus ardchaighdeáin a 
áirithiú d’íospartaigh an fhoréigin inscnebhunaithe; á mheabhrú go bhfuil tearmainn 
tiomnaithe ag teastáil ó mhná agus leanaí a ndéantar foréigean ina n-aghaidh, ina 
gcuirtear seirbhísí cúraim sláinte leormhaithe, cúnamh dlí, agus teiripe agus 
comhairleoireacht shiceolaíoch ar fáil;  á mheabhrú gur cheart do na Ballstáit cistiú 
leormhaith a thabhairt do thearmainn ban agus don ghluaiseacht maidir le tearmainn 
ban;

28. á chur in iúl gur saoth léi gur theip ar roinnt Ballstát rochtain shábháilte agus thráthúil ar 
shláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe (SRHR) a chur ar fáil i rith phaindéim COVID-
19; á athdhearbhú gur cineál foréigin in aghaidh mná agus cailíní is ea diúltú seirbhísí 
SRHR, lena n-áirítear ginmhilleadh dleathach agus sábháilte; á athdhearbhú gur 
dlúthchuid d’oibriú i dtreo lán-urraim a thabhairt do SRHR atá i gcearta daoine LADT+; 
ag tathant ar na Ballstáit go léir anailís a dhéanamh ar conas a d’éirigh lena seirbhísí 
SRHR i rith na paindéime agus comhoibriú maidir le teacht ar dhea-chleachtas don 
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todhchaí, i bhfianaise an tsampla atá leagtha síos ag roinnt mhaith tíortha ó thaobh 
teacht ar bhealaí maithe agus nuálacha chun seirbhísí SRHR a chur ar fáil, lena n-
áirítear teilileigheas, comhairliúcháin ar líne agus luath-ginmhilleadh cógais ón mbaile; 
á iarraidh ar na Ballstáit gnéasoideachas cuimsitheach, rochtain éasca do mhná ar 
phleanáil teaghlaigh agus réimse iomlán seirbhísí sláinte atáirgthe agus gnéis a ráthú, 
lena n-áirítear modhanna frithghiniúna nua-aimseartha agus ginmhilleadh sábháilte agus 
dleathach; i rith amanna géarchéime freisin;

29. á iarraidh go mbeadh chur chuige comhordaithe, comhoibríoch agus oscailte i réimse an 
taighde, le ról níos láidre don Choimisiún i dtaighde sláinte a chomhordú chun dúbailt 
oibre a sheachaint agus taighde a spreagadh i dtreo torthaí a tháirgeann na cógais, na 
vacsaíní, na feistí agus an trealamh leighis atá riachtanach; á iarraidh ar an gCoimisiún 
tabhairt faoi gach tionscnamh ábhartha chun inrochtaineacht agus infhaighteacht 
vacsaíní sábháilte agus saora do chách a chur chun cinn agus a ráthú i gcoinne an 
choróinvíris, mar aon le hinrochtaineacht agus infhaighteacht cóireálacha do COVID-
19, ag baint úsáid as gach uirlis is gá, amhail ceadúnúchán éigeantach, comhthiomsú 
paitinní agus córais taighde faoi rochtain oscailte éigeantach;

30. á chur in iúl gur mór an díol sásaimh di an meádú easpónantúil sa bhuiséad atá 
beartaithe do Chlár EU4Health; á chur i bhfáth, áfach, nár cheart do bhuiséad sláinte AE 
a bheith teoranta don chreat airgeadais ilbhliaintúil (CAI) agus go bhfuil gá le 
hinfheistíochtaí fadtéarmacha agus gealltanais chun cúram sláinte poiblí atá 
athléimneach do chách a áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 
dóthain acmhainní a áirithiú do ECDC, do EMA agus don Údarás Eorpach um 
Shábháilteacht Bia, anois agus sa bhuiséad fadtéarmach amach anseo;

31. á mheas nach mór comhlántacht idir beartais sláinte agus shóisialta a ráthú sa 
reachtaíocht ar fad; á mheas go bhfuil sé sin riachtanach chun a áirithiú go mbeidh 
forlámhas ag na tosca sóisialta sa straitéis sláinte poiblí tar éis COVID-19, chun 
míchothromachtaí sóisialta agus an bhochtaineacht a chomhrac, agus chun a áirithiú 
nach bhfágfar éinne ar lár ó thacaíocht leighis, i gcomhthéacs na paindéime reatha nó i 
dtaobh an chirt chun cóireáil sláinte agus chun sláinte go ginearálta; á iarraidh ar an 
gCoimisiún Creat Straitéiseach maidir le Sláinte agus Sábháilteacht nua a mholadh, lena 
n-áirítear reachtaíocht maidir leis an gceart chun dícheangail, treoir nua maidir le 
neamhoird mhatánchnámharlaigh a bhaineann leis an obair agus treoir nua maidir le 
folláine mheabhrach ag an obair chun buaireamh, dúlagar agus traochadh a aithint mar 
ghalair cheirde;

An déine a chomhrac chun sláinte gach duine a áirithiú

32. á iarraidh go ndéanfaí an Seimeastar Eorpach agus an Nós Imeachta um 
Míchothromaíochtaí Maicreacnamíocha a aisghairm ionas go dtabharfar 
acmhainneachtaí airgeadais do na Ballstáit chun seirbhísí poiblí agus cláir téarnaimh a 
chistiú; á áitiú nach bhfuil sé mar ról ag an gCoimisiún a rá leis na Ballstáit ciorruithe a 
dhéanamh nó a seirbhísí sláinte a léirscaoileadh; á chur i bhfáth gur tháinig ann do 
ghéire ghéarchéim COVID-19 de dheasca, go páirteach, na réamhchoinníollacha 
bunaidh a d’fhorchuir nós imeachta an tSeimeastair Eorpaigh, rud a bhain an bhonn de 
na córais cúraim sláinte agus a bhí ina chúis le córais cúraim sláinte a bheith níos 
príobháidithe agus níos eisiataí;
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33. á chur in iúl gur saoth léi, ó 2011 go 2018, go ndearna an Coimisiún, tríd an Seimeastar 
Eorpach, 63 éileamh ar na Ballstáit aonair chun go laghdódh a rialtais caiteachas ar 
chúram sláinte agus/nó seirbhísí sláinte a sheachfhoinsiú nó a phríobháidiú; á iarraidh 
go ndéanfar beartais nualiobrálacha agus an déine a aisiompú, le hinfheistíocht 
shuntasach agus trí chórais cúraim sláinte agus slándála sóisialta a neartú;

34. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach cúl a thabhairt don tsamhail comhpháirtíochtaí 
poiblí/príobháideacha maidir le cógais a fhorbairt agus taighde poiblí i gcógais ar 
mhaithe le leas an phobail a chistiú go leordhóthanach;

35. á iarraidh go dtabharfar cúl don Chomhshocrú Cobhsaíochta agus Fáis, rud a chur cosc 
ar na Ballstáit a seirbhísí cúraim sláinte a chistiú go cuí, a spreag an clár oibre chun 
príobháidithe agus a rannchuidigh le freagairt thubaisteach AE ar phaindéim COVID-
19; á iarraidh go ndéanfar briseadh iomlán ó bheartais atá bunaithe ar déine, ar 
phríobháidiú agus ar dhírialáil, ar rudaí iad a bhí tubaisteach do chórais sláinte agus a 
rinne dochar don lucht oibre;

An ghné sheachtrach

36. á iarraidh go ndéanfar an eisceacht sláintíochta Eorpach, arna fhógairt don EDT, a 
áireamh i ngach ceann de na comhaontuithe trádála, lena mbaineann rochtain ar 
phaitinní maidir le hinnealra liachta agus cógais chun a áirithiú go láimhseálfar an 
tsláinte ar bhealach difriúil ó tháirgí tráchtála eile; á chur i bhfáth nár cheart aon srian 
eile a fhorchur maidir le féidearthacht na stát idirghabháil a dhéanamh in earnáil na 
sláinte poiblí;

37. de bhrí go bhfuil géarchéim COVID-19 tar éis beartais nualiobrálacha an Aontais a 
fhágáil níos mó gan chosaint agus go bhfuil sé tar éis a léiriú nach ann do chomhordú 
agus dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit, mar gheall ar nár glacadh na bearta in am, ar 
bearta iad a bhí ag teastáil chun tacú le Ballstáit a bhí i ndeacracht thromchúiseach agus 
chun borradh a chur faoi théarnamh eacnamaíoch agus sóisialta, agus mar gheall ar nár 
leor na bearta a glacadh ó thaobh scála de;

38. á iarraidh go ndéanfar an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla 
a bhaineann le Trádáil (TRIPS) a athchóiriú chun go bhféadfaidh tíortha an Domhain 
Theas rochtain chothrom agus inacmhainne a fháil ar theicneolaíochtaí agus cógais atá 
riachtanach dá bpobail; á iarraidh go mbeidh cógais don tsláinte phoiblí díolmhaithe 
chun a áirithiú go mbeidh an ceart ag tíortha bochta leaganacha cineálacha de chógais 
tarrthála a tháirgeadh agus a allmhairiú;

°

° °

39. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig 
an gCoimisiún.


