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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar ról chomhar um fhorbairt agus chúnamh daonnúil AE maidir le haghaidh a 
thabhairt ar iarmhairtí phaindéim COVID-19
(2020/2118(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint do ráiteas ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) an 30 Eanáir 2020 inar 
dearbhaíodh gur éigeandáil sláinte poiblí é COVID-19 ar cúis imní idirnáisiúnta é,

– ag féachaint do ráitis tosaigh ó Ard-Stiúrthóir EDS ag seisiún faisnéise do na meán 
maidir le COVID-19 an 11 Márta 2020, inar dearbhaíodh gur paindéim é COVID-19,

– ag féachaint do thuarascáil na Náisiún Aontaithe (NA) ó mhí an Mhárta 2020 dar teideal 
Shared Responsibility, Global Solidarity: Responding to the socio-economic impacts of 
COVID-19,

– ag féachaint do ráiteas comhpháirteach ó Ghrúpa an Bhainc Dhomhanda agus CAI an 
25 Márta 2020 maidir le gairm chun gnímh i dtaca le fiachas thíortha an Chomhlachais 
Forbartha Idirnáisiúnta (CFI) agus do theachtaireacht ó airí airgeadais agus gobharnóirí 
bhainc cheannais G20 an 15 Aibreán 2020 inar dearbhaíodh íocaíochtaí seirbhísí 
fiachais a chur ar fionraí faoi cheangal ama do na tíortha is boichte a iarrann ar 
staonadh,

– ag féachaint do rún 74/270 ó Chomhthionól Ginearálta NA an 2 Aibreán 2020 maidir le 
dlúthpháirtíocht dhomhanda chun galar an choróinvíris a chomhrac 2019 (COVID-19),

– ag féachaint do Rún 74/274 ó Chomhthionól Ginearálta NA an 20 Aibreán 2020 maidir 
le comhar idirnáisiúnta chun rochtain dhomhanda ar chógais, vacsaíní agus trealamh 
leighis a áirithiú in aghaidh COVID-19,

– ag féachaint don teachtaireacht chomhpháirteach ón gCoimisiún agus ó Ardionadaí an 
Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála an 8 Aibreán 2020 maidir 
le freagairt dhomhanda AE ar COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– ag féachaint don chomhdháil idirnáisiúnta gealltanais a óstáil AE i gcomhar le EDS 
agus le comhpháirtithe eile an 4 Bealtaine 2020, a bhailigh EUR 7.4 billiún de mhaoiniú 
tosaigh chun tús a chur le comhar taighde domhanda,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún an 28 Bealtaine 2020 le haghaidh rialachán ón 
gComhairle lena mbunaítear Ionstraim um Théarnamh an Aontais Eorpaigh chun tacú 
leis an téarnamh i ndiaidh phaindéim COVID-19 (COM(2020)0441), lenar moladh suas 
go EUR 5 bhilliún i bpraghasanna 2018 a leithdháileadh ar chabhair dhaonnúil lasmuigh 
den Aontas,

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 8 Meitheamh 2020 maidir le freagairt 
dhomhanda ‘Fhoireann na hEorpa’ ar COVID-19,

– ag féachaint don togra atá i ndréacht-chonchlúidí na Comhairle an 10 Iúil 2020 
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(9415/20) chun EUR 5 bhilliún a chur ar fáil do chabhair dhaonnúil tríd an Ionstraim 
maidir leis an gComharsanacht, an Fhorbairt agus an Comhar Idirnáisiúnta (ICFCI) faoi 
chuimsiú Next Generation EU,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún atá i ndréacht-chonchlúidí an 10 Iúil 2020 
(9415/20) go ndéanfaí critéir agus modúlachtaí le haghaidh leithdháileadh imchlúdach 
Cúlchiste um Dhlúthpháirtíocht agus Cabhair Éigeandála (CDAE) a shainiú,

– ag féachaint do chomhpháirt na hEagraíochta Bia agus Talmhaíochta (EBT) den phlean 
um fhreagairt dhomhanda dhaonnúil ar COVID-19 2020, dar teideal Addressing the 
impacts of COVID-19 in food crises, April-December 2020,

– ag féachaint don tuarascáil ón gClár Domhanda Bia (CDB) an 29 Meán Fómhair 2020 
dar teideal WFP Global Response to COVID-19,

– ag féachaint do Thuarascáil Dhomhanda CDB maidir le Géarchéimeanna Bia 2020,

– ag féachaint do Thuarascáil EDS maidir le hEitinn Dhomhanda 2020,

– ag féachaint do mholtaí an 5 Bealtaine 2004 ó chomhairliúchán EDS maidir le zónóisí,

– ag féachaint do Rialacháin Sláinte Idirnáisiúnta (IHR) de EDS ó 2005,

– ag féachaint do Chomhdhearcadh Nua Eorpach maidir le Forbairt ó 2017, dar teideal ‘ár 
saol, ár ndínit, ár dtodhchaí’,

– ag féachaint don rún uaithi an 27 Deireadh Fómhair 2015 maidir le géarchéim Ebola: na 
ceachtanna fadtéarmacha agus conas córais sláinte a neartú i dtíortha atá i mbéal 
forbartha chun géarchéimeanna a chosc amach anseo1,

– ag féachaint don rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe 
AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac2,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do thuairim ón gCoiste um Chultúr agus um Oideachas,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt (A9-0000/2020),

A. de bhrí go bhfuil cabhair dhaonnúil tearcmhaoinithe go mór, rud a fhágann gur deacair é 
dul i ngleic go leormhaith le hiarmhairtí phaindéim COVID-19 i dtíortha i mbéal 
forbartha;

B. de bhrí go bhfuil ardriosca díréireach tógála ann do na milliúin dídeanaithe ar fud an 
domhain, a bhfuil cónaí orthu go minic in ionaid dídeanaithe ina bhfuil an-chuid daoine;

C. de bhrí gur ghéaraigh paindéim COVID-19 go mór na fadhbanna fiachais a bhí ann 
cheana i dtíortha i mbéal forbartha;

1 IO C 355, 20.10.2017, lch. 2.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
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D. de bhrí, le scoileanna a bheith dúnta de bharr na paindéime, gur baineadh seirbhísí 
cothaithe de leanaí leochaileacha, ar seirbhísí iad atá ríthábhachtach dá sláinte;

E. de bhrí gur gá iarrachtaí idirnáisiúnta a chomhordú níos fearr chun nasc éifeachtúil agus 
athléimneach idir an daonnúlacht, forbairt agus síocháin a chur chun cinn;

Cur chuige Fhoireann na hEorpa 

1. á chur in iúl gur díol sásaimh di freagairt dhomhanda AE ar phaindéim COVID-19, lena 
léirítear a huaillmhian chun dlúthpháirtíocht le tíortha comhpháirtíochta uile a threorú 
agus a léiriú; á chur i bhfios, mar sin féin, go bhfuil cistí reatha go búnusach á ath-
leithdháileadh ó línte buiséid eile agus gur gá dul i ngleic le dúshlán an tús-ualaithe 
dhaonnúil; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí cistí nua suntasacha a shlógadh chun 
cabhrú le tíortha i mbéal forbartha ar fud an domhain iarmhairtí díreacha agus 
indíreacha phaindéim COVID-19 a chomhrac; á chur i bhfáth nach mór do vacsaíní 
sábháilte a chur ar fáil ar fud an domhain ar bhealach gasta agus inacmhainne a bheith 
ar cheann de na chéad chéimeanna;

2. á áitiú nach mór go leanfadh caighdeán nua do chomhar i réimsí na cabhrach daonnúla 
agus an bheartais forbartha, sa dlí agus i gcleachtas araon, as an móiminteam arna fháil 
ó chur chuige Fhoireann na hEorpa ó thaobh anailís chomhpháirteach, clársceidealú 
comhpháirteach agus cur chun feidhme comhpháirteach de;

Cistiú le haghaidh cabhair dhaonnúil:

3. á chur in iúl gur cúis mhór bhuartha di tearcmhaoiniú bhuiséad AE maidir le cabhair 
dhaonnúil, i bhfianaise na riachtanais daonnúil breise atá mar thoradh ar an bpaindéim; 
á iarraidh go ndéanfaí imchlúdach Cúlchiste um Dhlúthpháirtíocht agus Cabhair 
Éigeandála (CDAE) a dháileadh ar bhealach soiléir, ar cheart go mbeadh sé mar aidhm 
leis clúdach cothromaithe dá oibleagáidí a chur ar fáil mar seo a leanas: ní cheadmhach 
níos mó na 60 % de mhéid bliantúil an chúlchiste a leithdháileadh ar oibríochtaí 
inmheánacha ná seachtracha; an 1 Deireadh Fómhair gach bliain, ní mór ar a laghad aon 
cheathrú den mhéid bliantúil do ‘bhliain n’ fós a bheith ar fáil chun na riachtanais a 
thiocfaidh chun cinn go dtí deireadh na bliana sin a chumhdach; ón 1 Deireadh Fómhair, 
féadfar na cistí atá fós ann a shlógadh chun riachtanais a thiocfaidh chun cinn go dtí 
deireadh na bliana sin a chumhdach;

Slándáil bia

4. á chur i bhfios go láidir gur modh táirgthe bia áitiúil agus slán ó thaobh na 
héiceolaíochta de atá san fheirmeoireacht thréadach agus, dá bhrí sin, gur cuid den 
chóras bia inbhuanaithe í; á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach tréadaithe a thacú trí 
rochtain ar na margaí áitiúla le linn na paindéime a áirithiú ionas go mbeidh siad in ann 
leanúint de bhia ar mhórán próitéine a sholáthar don phobal áitiúil, go mbeidh rochtain 
ag a dtréada ar uisce agus ar thalamh féaraigh agus go ndéanfaidh foirne pobail 
soghluaisteachta aon sláinte amháin faireachán ar an staid agus go ndéanfaidh siad 
idirghabhálacha i gcásanna aonair ach freisin, i gcás inar gá, d'fhonn an tsláinte phoiblí 
a choinneáil; á iarraidh go mbeadh aistrithe airgid thirim agus cúnamh bia do 
thréadaithe, chomh maith le cúnamh beatha do thréada, mar chuid de thacaíocht do shlí 
bheatha faoi chuimsiú na cabhrach daonnúla, nuair a bheidh gá leis;
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5. ag cur béim ar an bhfíoras gur gá tacú le gníomhaíochtaí de chuid EBT agus CDB atá 
dírithe ar an ocras agus cailleadh slí beatha a mhaolú agus ar córais bhia athléimneacha 
a fhorbairt, amhail córais chun saoráid dhomhanda sonraí a bhunú chun faisnéis ghasta a 
chur ar fáil maidir le riachtanais daonnúla, chun cúnamh táirgthe bia agus rochtain ar 
bhia a sholáthar, chun aistrithe airgid thirim agus dáileadh bia comhchineáil a eagrú, 
chun córais bhia a chobhsú, agus chun feidhmiú margaí bia, slabhraí luacha agus córais 
áitiúla a áirithiú agus díriú ar fheirmeoirí beaga ag an am céanna trí bhearta sláintíochta 
a chur chun feidhme chun tarchur COVID-19 a chosc;

An bhochtaineacht / cosaint shóisialta

6. á chur i bhfios go láidir go meastar go dtiocfaidh méadú ollmhór ar an 
bhfíorbhochtaineacht dhomhanda in 2020 don chéad uair le hos cionn 20 bliain, agus 
paindéim COVID-19 ag cur le fadhbanna coinbhleachtaí agus athraithe aeráide agus 
diantionchar aige go háirithe ar oibrithe neamhfhoirmiúla agus ar oibrithe ar imircigh 
iad (arb ionann iad agus aon cheathrú de lucht saothair an domhain), ar an earnáil 
turasóireachta agus ar gheilleagair Mheiriceá Laidinigh agus Mhuir Charaib; á thabhairt 
chun suntais, i bhfianaise na fíorghéarchéime sin, a thábhachtaí atá cosaint shóisialta 
uilíoch; á iarraidh ar an gCoimisiún straitéisí a dhéanamh le tíortha comhpháirtíochta le 
haghaidh an téarnaimh eacnamaíoch agus cruthú post agus chun córais slándála sóisialta 
a fheabhsú;

Dídeanaithe

7. á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar riachtanais shonracha dídeanaithe, 
lena gcloítear le treoirphrionsabal líonraí na sláinte poiblí nach bhfágtar aon duine ar lár 
agus nach gcuirtear bac ar oibrithe daonnúla túslíne teagmháil dhíreach a bheith acu leis 
na himircigh agus dídeanaithe a bhfuil siad ag cabhrú leo; á chur i bhfáth gur 
dearbhriachtanach rochtain chomhionann ar chóireáil in aghaidh COVID-19 agus ar 
sheirbhísí sláinte eile agus ar chláir líontáin sábhála do dhaoine uile a ndéantar difear 
dóibh, gan beann ar náisiúntacht, stádas imircigh/dídeanaí, tionscnamh, inscne, 
féiniúlacht inscne nó aon tréith eile;

An earnáil sláinte a neartú

8. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar na straitéisí molta nó atá ann cheana leis an 
aidhm go ndéanfaí córais sláinte i dtíortha comhpháirtíochta a neartú, go háirithe maidir 
le hullmhacht le haghaidh paindéimí agus córais sláinte a eagrú agus a bhainistiú, lena 
n-áirítear cúram sláinte uilíoch, faireachán agus faisnéis ar an tsláinte, oiliúint d’fhoirne 
leighis, cumas diagnóiseach agus soláthar cógais a chur ar fáil;

9. á chur i bhfáth gur gá beir suas le cláir ghnáthimdhíonadh a luaithe is féidir agus cistiú 
leormhaith do thionscnaimh amhail Gavi, an Comhaontú Vacsaíne, agus CEPI, an 
Chomhghuaillíocht um Nuálaíochtaí maidir le hUllmhacht d'Eipidéimí, a chur ar fáil; á 
iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú nach mbainfeadh freagairt dhomhanda AE ar 
phaindéim COVID-19 an bonn de chistiú AE do chláir sláinte riachtanacha eile, lena n-
áirítear an Pacáiste de Sheirbhísí Tosaigh Íosta do shláinte ghnéis agus atáirgthe agus 
cláir lena ndírítear ar shláinte na mban agus ar shláinte na mban atá torrach; ag tathant 
ar thíortha uile agus ar an gCoimisiún leanúint de sheirbhísí a bhaineann le sláinte agus 
cearta gnéis agus atáirgthe (SCGA) chomh maith le seirbhísí gnáthimdhíonadh a chur ar 
fáil, agus sábháilteacht na bpobal agus oibrithe sláinte a áirithiú ag an am céanna;
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10. ag tacú le hobair thábhachtach EDS agus á chur i bhfios go bhfuil ról lárnach aige mar 
an príomhúdarás agus údarás comhordaithe maidir leis an bhfreagairt ar COVID-19, 
agus ag aithint ag an am céanna gur gá lena athchoiriú tar éis an ghéarchéim 
thromchúiseach a bhainistiú;

Cearta an duine agus an daonlathas

11. á thabhairt chun suntais na hiarmhairtí thar a bheith dian de dhianghlasáil COVID-19 
agus an damáiste comhthaobhach a d’fhulaing mná, cailíní agus leanaí, go háirithe an 
méadú ar fhoréigean inscnebhunaithe, ach freisin neamhchosaint na mban ar COVID-19 
i bhfianaise a n-ardionadaíochta díréirí sa lucht saothair sláinte ar fud an domhain; á 
iarraidh go ndéanfaí gníomhaíocht chun ualach an chúraim dhíréirigh atá á iompar ag 
mná agus aon chúlú a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le sábháilteacht, sláinte, fuascailt, 
neamhspleáchas agus cumhachtú eacnamaíoch, agus oideachas a chúiteamh trí chláir 
shonracha amhail tionscnamh an spotsolais agus trí thacaíocht na hEorpa a athdhíriú; á 
iarraidh go mbeadh rannpháirtíocht fhiúntach na mban i gcinntí a mbíonn tionchar acu 
ar a gcuid sláinte agus a gcuid saolta oibre; á chur i bhfios go láidir gur gá gné na 
hinscne a chur san áireamh i bhfreagairt AE ar COVID-19, comhlachtaí cinnteoireachta 
cuimsitheacha a mholadh agus sonraí atá imdhealaithe ó thaobh inscne agus aoise de a 
bhailiú le haghaidh anailís inscne;

12. á chur in iúl gur cúis bhuartha di gur bhain roinnt rialtas úsáid, ó thús phaindéim 
COVID-19 i leith, as an éigeandáil chun údar a thabhairt le srianta a chur ar na próisis 
dhaonlathacha agus ar an spás sibhialta agus chun mionlaigh a chur faoi chois; ag 
tarraingt aird ar thionchar diúltach COVID-19 atá ag méadú maidir le cearta uile an 
duine, an daonlathas agus an smacht reachta agus á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí 
cabhair, idirphlé polaitiúil agus tacaíocht d’fhorbairt institiúidí sna réimsí uile sin a 
neartú, le haird ar leith ar chosantóirí chearta an duine;

Seirbhís fiachais agus buiséid fhónta

13. á chur in iúl gur díol sásaimh di fionraí shealadach na n-íocaíochtaí seirbhíse fiachais do 
na tíortha is boichte a d’fhógair G20 agus ag tacú leis an iarraidh go ndeánfadh na 
creidiúnaithe príobháideacha amhlaidh; á chur i bhfios go láidir go bhfuil srianta níos 
mó agus níos forleithne ag teastáil do mhéid na géarchéime eacnamaíche agus sóisialta 
sna tíortha i mbéal forbartha agus ag spreagadh an Choimisiúin chun iarrachtaí 
idirnáisiúnta ina leith sin a thacú; á mheas gur cheart ús a shábhálfar, a bhuí leis an 
bhfionraí sin, a infheistiú san earnáil sláinte, ar earnáil í a bhíonn an-tearcmhaoinithe go 
minic i dtíortha i mbéal forbartha;

14. á chur i bhfios nach raibh buiséid de roinnt tíortha i mbéal forbartha comhardaithe 
roimh an ngéarchéim agus gur leithdháileadh cistiú róbheag ar chosc géarchéime, ar 
chórais sláinte agus ar chosaint shóisialta; á iarraidh ar an gCoimisiún tionscaimh nua a 
dhéanamh chun dul i ngleic le fadhbanna sreafaí airgeadais aindleathacha, le 
himghabháil cánach agus le calaois chánach chun boinn chánach a fheabhsú i dtíortha i 
mbéal forbartha; á iarraidh, ina theannta sin, go ndíreofaí níos mó tacaíochta buiséid i 
dtreo seirbhísí bunúsacha agus na hathléimneachta;

Oideachas

15. á chur i bhfios go láidir gur chaill líon daltaí nach bhfacthas riamh cheana amach ar na 
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míonna scolaíochta mar thoradh ar phaindéim COVID-19, ar rud é atá ina chéim siar 
ollmhór d’iarrachtaí san earnáil oideachais go háirithe maidir le hoideachas cailíní agus 
na mban; ag tathant ar na rialtais úsáid a bhaint as scoileanna a dhúnadh mar bheart 
rogha deireanaí sa chomhrac i gcoinne na paindéime; á áitiú go gcoimeádfaí an t-
oideachas mar thosaíocht chaiteachais i mbeartas forbartha AE agus go dtabharfaí aird 
chuí ar fheidhm shóisialta na scoileanna; ag tathant ar na rialtais, sa chomhthéacs sin, 
tús áite a thabhairt do thacaíocht le haghaidh na leanaí is imeallaithe agus dá teaghlaigh; 
á mholadh go roinnfeadh na tíortha AE a gcuir chuige maidir le coinneáil suas leis an 
múineadh fiú tráthanna géarchéime agus á iarraidh ar AE agus ar na Ballstáit acmhainn 
na foghlama cianda agus digití a shaothrú ina gcuid clár tacaíochta idirnáisiúnta;

Athléimneacht

16. á chur i bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé cúnamh a thabhairt maidir le dea-
chleachtais agus dea-chleachtais a mhalartú le tíortha comhpháirtíochta ó thaobh 
leochaileachtaí a shainaithint, sásraí coisc agus freagartha géarchéime a fhorbairt, 
chomh maith le bonneagar criticiúil a chosaint chun déileáil ar bhealach níos fearr le 
suaití córasacha de gach cineál amach anseo;

17. á chur i bhfios go mbíonn bunadh zónóiseach ag baint le paindéimí go minic; á chur i 
bhfios go láidir, dá bhrí sin, an gá atá le cláir oideachais a thacú maidir leis na contúirtí 
a bhaineann le hainmhithe fiáine a sheilg agus a thrádáil mar aon le cosaint níos déine 
d’éiceachórais agus do ghnáthóga;

18. á chur i bhfios nach mór do tháirgeadh agus dáileadh bia a bheith mar dhearthosaíocht 
fiú tráthanna géarchéime; á mheas gur cheart spleáchas ar fhoinsí seachtracha bia, 
plandaí, síolta agus leasacháin a laghdú, agus táirgeadh talmhaíochta áitiúil agus 
éagsúlaithe a mhéadú ag an am céanna, agus feasacht faoi shíolta nua, seana agus níos 
athléimní a chomhroinnt;

An nasc idir daonnúlacht, forbairt agus síocháin

19. á chur i bhfios go láidir nach mór do chur chun feidhme an naisc idir an daonnúlacht, 
forbairt agus síocháin a bheith mar thosaíocht i gclársceidealú de chuid ICFCI i dtíortha 
leochaileacha; á iarraidh ar AS ECHO agus AS DEVCO de chuid an Choimisiúin cláir 
chomhlántacha a chur chun feidhme a oireann do chomhthéacsanna áitiúla agus do 
dheiseanna áitiúla, aon uair is féidir, chun gnéithe éagsúla den nasc a threisiú go 
frithpháirteach;

20. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig Uachtarán na Comhairle 
Eorpaí, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig Leas-Uachtarán an 
Choimisiúin / Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas 
Slándála, chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát, chuig rialtais agus parlaimintí de 
thíortha an Aontais Afracaigh, chuig Ard-Stiúrthóir na Náisiún Aontaithe agus na 
hEagraíochta Domhanda Sláinte;



PR\1219509GA.docx 9/9 PE661.884v01-00

GA

MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN


