
AD\1207408GA.docx PE650.634v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

2020/2071(INI)

16.6.2020

TUAIRIM
ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

chuig an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia

maidir leis an nganntanas cógas - conas dul i ngleic le fadhb atá ag teacht chun 
cinn
(2020/0071(INI))

Rapóirtéir don tuairim (*): Joëlle Mélin

 (*) Coiste comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta



PE650.634v02-00 2/14 AD\1207408GA.docx

GA

PA_NonLeg



AD\1207408GA.docx 3/14 PE650.634v02-00

GA

MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na 
moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

A. de bhrí gur chuir paindéim an choróinvíris go mór leis an bhfadhb atá ag dul i méid 
maidir le ganntanais cógas ar fud AE, fadhb a bhí ann le fada an lá; de bhrí gur tugadh 
míshocracht an tslabhra soláthair dhomhanda chun suntais le spleáchas an Aontais ar 
thriú tíortha do chógais, comhábhair ghníomhacha chógaisíochta (APInna), ábhair 
tosaigh agus comhpháirteanna eile a bhaineann le monaraíocht cógas; de bhrí go 
gcruthaíonn spleáchas an Aontais ar allmhairí sa réimse sin agus easpa éagsúlaithe 
tuilleadh bagairtí ar acmhainneacht AE freagairt phras leormhaith a chur ar fáil i gcás 
éigeandálaí sláinte, agus fágann sé sin córais sláinte AE i gcás níos leochailí; de bhrí gur 
léirigh paindéim an choróinvíris nua go bhfuil ganntanas feistí leighis, táirgí leighis 
agus trealamh cosanta ann; de bhrí go ndéantar 60 % go 80 % de APInna a mhonarú 
lasmuigh den Eoraip, go príomha sa tSín agus san India; de bhrí gur 20 % a bhí sa 
chionmhaireacht sin 30 bliain ó shin; de bhrí, go dtí seo, nach gá lipéad ná lipéadú a 
bheith infheicthe do na hothair ná do na custaiméirí a bheith ar tháirgí íocshláinte ná ar 
APInna i dtaca lena n-áit tionscnaimh agus a dtír mhonaraíochta; de bhrí go bhfuil 
dúshlán ar leith ag baint le rochtain theoranta ar APInna a theastaíonn chun cógais 
chineálacha a tháirgeadh; de bhrí, ar deireadh, le linn ráig COVID-19 go raibh cuid 
mhaith rialtais náisiúnta de chuid na mBallstát ina n-íospartaigh calaoise agus gur 
tugadh trealamh agus soláthairtí leighis fabhtacha dóibh a tháinig as cuideachtaí atá 
suite i dtríú tíortha;

B. de bhrí nach éasca atá sé cógais agus táirgí eile leighis a mhonarú agus go bhfuil gá le 
saoráidí agus nósanna imeachta an-sofaisticiúil agus le foireann ardoilte chun 
caighdeáin saothair agus comhshaoil agus sábháilteacht agus éifeachtúlacht cógas a 
áirithiú; de bhrí nach mór cáilíocht na gcógas agus na dtáirgí eile leighis a bheith i 
gcomhréir le dianchaighdeáin rialála AE, atá ar na caighdeáin is airde ar domhan; de 
bhrí go bhfuil ardleibhéal smachta i bhfeidhm san Aontas ar cháilíocht táirgthe drugaí; 
de bhrí go bhfuil ceannaitheoirí, go háirithe cógaslanna ospidéil, faoi réir srianta 
buiséadacha a cheanglaíonn go minic orthu breithniú ar chritéir airgeadais amháin 
seachas critéir cháilíochta nó thionscnaimh; de bhrí go ndearna an córas tairisceana 
difear do tháirgeadh amhábhar ceimiceach agus ábhar tosaigh ceimiceach agus APInna 
san Aontas, bunaithe ar an gcritéar a bhaineann leis an bpraghas is ísle; de bhrí go 
ndreasaíonn sé sin táirgeadh den sórt sin a sheachfhoinsiú chuig tríú tíortha, rud a 
dhéanann dochar do chuideachtaí Eorpacha ag a bhfuil caighdeáin níos airde; de bhrí 
gur minic nach bhfuil sé d’acmhainn ag roinnt saoráidí sna tríú tíortha sin caighdeáin 
maidir le táirgeadh inbhuanaithe agus eiticiúil na n-ábhar agus na gcomhábhar sin a 
fhorfheidhmiú chun caighdeáin AE a chomhlíonadh;

C. de bhrí, go bhfuil gá le sásra comhair chun beartais Eorpacha agus náisiúnta a 
chomhordú chun aghaidh a thabhairt ar ghanntanais cógas lena mbaineann 
bunchúiseanna ilfhachtóiriúla casta, lena n-áirítear gnéithe eacnamaíocha amhail easpa 
intuarthachta sa mhargadh, an cineál monaplachta a bhíonn sna margaí cógaisíochta go 
minic, córais tairisceana buaiteoir aonair, trádáil chomhthreomhar, toirmisc ar 
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onnmhairiú, róstocáil, ualaí rialála, borradh gan choinne ar éileamh, cur isteach ar an 
slabhra soláthair, castacht agus idirspleáchas, lena n-áirítear ar thríú tíortha, agus 
dúshláin agus castacht a bhaineann le cógais a mhonarú, a stóráil, a dháileadh agus a 
roinnt; de bhrí gur cheart feabhas a chur ar luathbhrath, ar fhaireachán agus ar 
thuairisciú ganntanais cógas agus go mbeadh sonraí níos trédhearcaí agus níos 
inrochtana maidir leis na ganntanais sin mar bhonn taca leo;

D. de bhrí gur bagairt thromchúiseach ar othair iad ganntanais cógas agus go mbaineann 
siad an bonn d’athléimneacht agus d’éifeachtúlacht na gcóras sláinte poiblí ar fud an 
Aontais; de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach ganntanas cógas a chosc agus iad a mhaolú 
má tharlaíonn siad; de bhrí go n-iarrtar le hAirteagal 81 de Threoir 2001/83/CE1 go 
ndéanfaí bearta chun ganntanais táirgí íocshláinte nó fadhbanna dáileacháin ina leith sna 
Ballstáit a chosc; de bhrí gur eisigh an Coimisiún treoirlínte maidir le cógais a sholáthar 
ar bhealach barrmhaith agus réasúnach chun ganntanas a sheachaint le linn phaindéim 
COVID-19; de bhrí go n-aithníonn an Coimisiún sna treoirlínte sin nach bhfuil tír ar 
bith neamhthuilleamaíoch ó thaobh amhábhar, APInna, táirgí idirmheánacha nó cógais 
chríochnaithe atá riachtanacha d’fheidhmiú cuí an chórais sláinte;

E. de bhrí gur léirigh paindéim an choróinvíris go bhfuil gá le comhordú, comhar agus 
dlúth-idirphlé i measc na ngníomhaithe uile chun bagairtí sláinte a chomhrac, seachas 
bearta aonair neamhchomhordaithe ar an leibhéal náisiúnta; de bhrí go bhfuil comhordú 
éifeachtach ar leibhéal AE riachtanach chun dúnadh aontaobhach teorainneacha agus 
toirmisc ar onnmhairiú a sheachaint, rud a mhéadaíonn ganntanais cógas agus a 
chuireann athléimneacht na slabhraí soláthair agus na mbealaí dáileacháin i mbaol;

F. de bhrí, tar éis phaindéim an choróinvíris, go mbeidh ar an Aontas aghaidh a thabhairt 
ar ghéarchéim eacnamaíoch, rud a chiallaíonn gur mó dúshláin a bhainfidh le rochtain 
chothrom ar chógais leighis agus le hiomaíochas thionscal cógaisíochta na hEorpa; de 
bhrí go bhfostaíonn an tionscal sin 765 000 duine go díreach agus go dtacaíonn sé le 2.7 
milliún post eile go hindíreach san Eoraip; de bhrí gur féidir na sásraí agus na 
dreasachtaí cánach atá ann cheana a chur chun feidhme ar leibhéal na hEorpa agus ar 
leibhéal na mBallstát le haghaidh earnálacha straitéiseacha tionsclaíochta;

G. de bhrí, mar a luaigh an Coimisiún, gur tháinig méadú suntasach ar tháirgeadh APInna 
agus táirgí íocshláinte araon san Aontas mar gheall ar fhreagairt na mBallstát ar 
ghéarchéim phaindéim COVID-19, lenar gá slabhraí soláthair agus línte táirgthe a 
atheagrú; de bhrí gur leag an Coimisinéir Stella Kyriakides béim ina ráitis le linn 
chruinniú an 22 Aibreán 2020 le comhaltaí an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte 
Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (ENVI) de chuid Pharlaimint na hEorpa, ar an ngá 
atá le táirgeadh cógas agus an leibhéal nuálaíochta laistigh den Aontas a mhéadú; de 
bhrí gur acmhainn iad na saotharlanna cógaisíochta beaga agus meánmhéide go léir 
nach mór a chaomhnú agus go gcothaítear taighde agus fionnachtana ann a gcaithfear 
tacú leo, ós rud é go bhféadfar rannchuidiú le ganntanais drugaí a chosc;

H. de bhrí gur leag Parlaimint na hEorpa, ina rún an 8 Márta 2011 agus an Chomhairle ina 
conclúidí an 13 Meán Fómhair 2010, béim ar an ngá atá le nós imeachta comhchoiteann 
a thabhairt isteach le haghaidh soláthar comhpháirteach frithbheart leighis, agus go 

1Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód 
Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine (IO L 311, 28.11.2001, lch. 67).
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háirithe vacsaíní paindéime; de bhrí go dtugtar spreagadh le Cinneadh Uimh. 1082/2013 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle2 do na Ballstáit leas a bhaint as nósanna 
imeachta um sholáthar comhpháirteach  ar choinníoll go mbeidh Comhaontú maidir le 
soláthair comhpháirteach de na Ballstáit rannpháirteacha ann roimh ré;

I. de bhrí go luaitear sna Conarthaí agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh go mbeidh ag gach duine an ceart chun rochtain a fháil ar chúram sláinte 
coisctheach agus chun tairbhiú den chóireáil leighis faoi na coinníollacha atá bunaithe le 
dlíthe agus cleachtais náisiúnta; de bhrí gur cheart an ceart sin a fhorfheidhmiú do gach 
saoránach, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil cónaí orthu sna Ballstáit bheaga agus sna 
limistéir is forimeallacha san Aontas; de bhrí gur fadhb í rochtain theoranta ar chógais 
laistigh den Aontas atá ag dul i méid agus a bhaineann cuid mhaith den am le praghas 
ard na gcógas;

J. de bhrí gur fhógair an Coimisiún go bhfuil sé ar intinn aige, faoi dheireadh 2020, moltaí 
do Straitéis Chógaisíochta a bheidh ag an Aontas amach anseo a fhoilsiú;

Sainmhínithe agus uirlisí faireacháin

1. á iarraidh ar an gCoimisiún sainmhíniú treisithe, láraithe agus comhchuibhithe ar 
ghanntanais cógas a thabhairt isteach maidir le tuairisciú agus faireachán a dhéanamh ar 
shealbhóirí údaruithe monaraíochta (MAHanna), mar atá molta ag tascfhórsa 
comhpháirteach na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí (EMA) agus ag Stiúrthóirí na 
nGníomhaireachtaí Leigheasra (HMA) in 2019; ag tabhairt dá haire go bhfuil 
sainmhíniú soiléir ar ‘riosca ganntanas’ ríthábhachtach chun tacú leis an bpróiseas um 
fhógra a thabhairt; á chur i bhfáth gur gá sainmhíniú ar tháirgí íocshláinte 
‘bunriachtanacha’ a leagan síos agus tosaíocht a thabhairt dóibh agus aghaidh á tabhairt 
ar ghanntanais; á iarraidh freisin go ndéanfaí measúnú ar an bhféidearthacht stórais 
sonraí an chórais Eorpaigh um fhíorú leigheasra (EMVS) a úsáid ar an leibhéal 
comhiomlán mar uirlis chun maoirseacht a dhéanamh ar ghanntanais; ag tabhairt dá 
haire go bhféadfaí iontaofacht an tslabhra iomláin monaraíochta, pacáistíochta agus 
dáileacháin a áirithiú trí úsáid níos iomchuí a bhaint as stórais sonraí EMVS chun srathú 
a dhéanamh ar gach bosca cógas; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, measúnú a 
dhéanamh ar an bhféidearthacht atá ann cead a thabhairt do mhonaróirí, ar bhonn 
deonach agus gan ualach breise a chur orthu, córas lipéadaithe a thabhairt isteach – ar 
córas é a bheidh infheicthe agus inaitheanta do na hothair/custaiméirí – maidir le háit 
tionscnaimh agus láthair táirgthe táirgí íocshláinte agus comhábhar gníomhach;

2. á áitiú go seolfadh an Coimisiún comhairliúchán il-gheallsealbhóra agus taighde 
margaidh mar ábhar práinne chun na príomhghnéithe fianaise-bhunaithe a shainaithint, 
laistigh den slabhra soláthair agus lasmuigh de, arb iad is cúis leis na ganntanais drugaí 
nó a mhéadaíonn riosca na nganntanas sin, mar aon le tionscnaimh chun rioscaí do 
shlabhraí soláthair a mhaolú; á iarraidh go mbeadh idirphlé buan nithiúil dírithe ar 
ghníomhaíocht le EMA, na hÚdaráis Náisiúnta Inniúla (NCAnna), na Ballstáit, an 
tionscal cógaisíochta, eagraíochtaí othar agus cógaiseoirí, agus na gníomhaithe uile sa 
slabhra soláthair cógaisíochta; á iarraidh go mbeadh comhar éifeachtach beartais 

2 Cinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 
maidir le bagairtí tromchúiseacha trasteorann ar shláinte, (IO L 293, 5.11.2013, lch. 1). 
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Eorpaigh ann chun ganntanais a chosc san fhadtéarma trí fhaisnéis a roinnt, trí 
ghanntanais réamh-mheasta a thuairisciú agus trí thrédhearcacht an tslabhra soláthair a 
fheabhsú; á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhachtaí uaillmhianacha agus nithiúla a 
mholadh chun dul i ngleic leis na saincheisteanna sin sa straitéis chógaisíochta atá 
beartaithe aige; á iarraidh ar an gCoimisiún bearta don earnáil cógaisíochta a ionchorprú 
sa togra maidir le dlí an díchill chuí le haghaidh cuideachtaí, 2021;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis chógaisíochta AE a fhoilsiú, lena sainaithneofar 
bunchúiseanna na nganntanas cógas ag tathant ar an gCoimisiún bearta rialála 
uaillmhianacha sonracha a mholadh a mbeidh sé mar chuspóir leo cógais a chur ar fáil, 
ar phraghas réasúnta agus ar bhealach inbhuanaithe agus a mbeidh rochtain 
chomhionann orthu, agus lena gcuirfear bearta trédhearcachta i bhfeidhm freisin; ag 
tabhairt dá haire agus é ina ábhar imní di clistí margaidh i roinnt Ballstát ina bhfuil 
rochtain na n-othar ar chógais agus ar fheistí leighis atá éifeachtach agus inacmhainne 
faoi bhagairt i gcónaí ag leibhéil praghsanna an-ard agus neamh-inbhuanaithe go minic; 
á aithint gur gá aird ar leith a thabhairt ar rochtain ar chógais agus ar fheistí leighis sna 
Ballstáit ina bhfuil margaí beaga; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh 
dearadh córais fardail stoic éigeandála AE, arna láimhseáil ag EMA agus i gcomhar leis 
na húdaráis náisiúnta inniúla, mar chuid den Straitéis Chógaisíochta atá beartaithe agus 
gur cheart go n-áireofaí ann conas is féidir coinneáil na bhfardal a choinneáil i 
gcomhréir le forbairtí leighis;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún bearta a chur chun cinn a chuirfidh le cinnteacht an 
tsoláthair cógas san Aontas agus a laghdóidh spleáchas ar thríú tíortha; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, ina theannta sin, bearta a áireamh sa Straitéis Chógaisíochta atá beartaithe 
chun dul i ngleic le haon suaitheadh i slabhraí luacha domhanda; ag tabhairt dá haire, i 
ndáil leis sin, a thábhachtaí atá sé go mbeadh an tionscal in ann tairgeadh a mhéadú 
chun go mbeifear in ann freastal ar bhorradh tobann ar éileamh a eascraíonn as cásanna 
criticiúla; á iarraidh, dá bhrí sin, go mbeadh plean ann a bheadh comhordaithe agus 
comhbheartaithe leis na Ballstáit, mar aon le dreasachtaí airgeadais a bheadh i 
gcomhréir le rialacha maidir leis an státchabhair agus beartais inbhuanaithe, bonn láidir 
tionsclaíoch cógaisíochta an Aontais a chosaint, tús a chur le caibidlíocht le 
geallsealbhóirí maidir le comhghuaillíocht API a chruthú, agus tacú idir an dá linn le 
hathshocrú tháirgeadh na gcógas sin agus APInna chun na hEorpa ó thrú tíortha, rud a 
mheastar atá riachtanach chun an soláthar a chinntiú;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún timpeallacht a sholáthar ina ndéantar an tionscal 
cógaisíochta atá bunaithe ar thaighde a dhreasú chun réitigh inacmhainne a fhorbairt do 
riachtanais leighis nach bhfuiltear ag freastal orthu, amhail an comhrac i gcoinne 
frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha; á iarraidh ar an gCoimisiún 
córas láidir um Maoin Intleachtúil (IP) san Eoraip a chothabháil faoi Straitéis 
Chógaisíochta an Aontais atá ar na bacáin, chun taighde agus forbairt agus monaraíocht 
a spreagadh san Eoraip agus a áirithiú go mbeidh an Eoraip fós ina nuálaí agus ina 
cheannródaí domhanda, agus, ar deireadh, neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a 
chosaint agus a neartú i réimse na sláinte poiblí;

Luathrabhadh agus tuairisciú

6. á iarraidh go ndéanfaí athchóiriú ar an gcaoi a ndéantar ar bhealach comhordaithe 



AD\1207408GA.docx 7/14 PE650.634v02-00

GA

tuairisciú agus fógra a thabhairt faoi chuimsiú an chórais réamhrábhaidh chun go 
mbeifear in ann córas fíor-ama, idirnasctha, freagrúil a bhunú ar furasta é a 
gníomhachtú lena dtabharfaí léargas cuimsitheach agus lena n-eiseofaí foláirimh 
thráthúla agus rialta maidir le ganntanais cógas a d’fhéadfadh a bheith ann, ionas go 
mbeidh tíortha in ann, amach anseo, freagairt agus dul i muinín margaí eile más gá i 
gcás ina mbeidh orthu dul i ngleic leis an bhfadhb sin; á iarraidh go mbeadh ról níos 
lárnaí ag EMA sa chóras réamhrabhaidh uile-Aontais lena n-áirítear, sa bhreis ar na 
geallsealbhóirí thuasluaite, cógaiseoirí ospidéil agus eagraíochtaí othar; ina theannta sin, 
á mheas gur cheart don Lárionad Eorpach um Galar a Chosc agus a Rialú (ECDC) 
samhaltú a roinnt leis na húdaráis náisiúnta inniúla i ngach Ballstát ar an gcaoi ar dócha 
a thitfeadh paindéim amach, chun gur féidir an t-éileamh a réamh-mheas agus an 
acmhainn mhonaraíochta agus na bealaí dáileacháin a choigeartú dá réir chun go 
ndéanfar na cógais sin is gá a sholáthar do na réigiúin chearta ag an am ceart;

7. á áitiú, laistigh den chóras sin, gur cheart do gach geallsealbhóir sa slabhra soláthair, 
lena n-áirítear trádálaithe comhthreomhara agus mórdhíoltóirí, an oibleagáid dhlíthiúil a 
chomhlíonadh tuairisciú a dhéanamh, go tráthúil agus, i gcomhréir le hAirteagal 23a, 
mír 2 de Threoir 2001/83/CE3, dhá mhí roimh ré ar a laghad; á mheas gur cheart do 
EMA agus don Choimisiún oibriú i ndlúthchomhar le húdaráis náisiúnta inniúla na 
mBallstát chun freagairt thráthúil, dhea-chomhordaithe a áirithiú do ghanntanais arna 
dtuairisciú atá ar tí tarlú agus do shuaitheadh sealadach nó buan i soláthar agus i 
ndáileadh táirgí íocshláinte; á iarraidh go ndíreodh an córas ar an liosta criticiúil uile-
Eorpach de tháirgí lena gcumhdaítear údaruithe margaíochta láraithe agus náisiúnta 
araon; á iarraidh ar an gCoimisiún srian sealadach a chur leis an trádáil 
chomhthreomhar go dtí go ndéanfar an ganntanas comhfhreagrach a athbhunú; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tástálacha struis a dhéanamh ar 
infhaighteacht agus ar acmhainneacht táirgeachta cógas agus comhábhar gníomhach 
chun cosaint a thabhairt in aghaidh géarchéimeanna sláinte paindéime amach anseo;

Comhar agus comhordú

8. á iarraidh ar an gCoimisiún sásra comhair a bhunú chun beartais Eorpacha agus 
náisiúnta a chomhordú chun aghaidh a thabhairt ar ghanntanais cógas agus chun a 
áirithiú go mbeidh an ceart chun rochtain inbhuanaithe, uilíoch, chothrom, éifeachtach, 
shábháilte agus thráthúil ag othair ar chógais bhunriachtanacha chun inbhuanaitheacht 
chórais cúraim sláinte poiblí AE a ráthú, le EMA, leis na hÚdaráis Náisiúnta Inniúla 
(NCAnna), leis na Ballstáit, leis an tionscal cógaisíochta, le heagraíochtaí othar agus 
cógaiseoirí agus le gach gníomhaí sa slabhra soláthair cógaisíochta;

Saorghluaiseacht earraí

9. á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, plean Eorpach ullmhachta 
i gcás paindéime a ullmhú agus a ghlacadh chun gur féidir freagairt Eorpach ar 
phaindéim a bheidh comhordaithe agus éifeachtach a áirithiú; ag cur béim ar an bhfíoras 
gur cheart go n-áireofaí sa phlean sin bearta lena n-áiritheofaí teorainneacha oscailte do 
chuideachtaí cógaisíochta nó táirgí íocshláinte, go háirithe trí chonairí glasa, chun 
saorghluaiseacht earraí a chosaint agus aon ghanntanas cógas a d’fhéadfadh a bheith 

3Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Samhain 2001 maidir leis an gcód 
Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine IO L 311, 28.11.2001, lch. 67.
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ann a sheachaint; á chur i bhfáth gur cheart deireadh a chur le bacainní ar rochtain ar 
chógais, ar fheistí leighis agus ar threalamh cosanta do gach saoránach, go háirithe 
dóibh siúd a bhfuil cónaí orthu sna Ballstáit, a bhíonn ag brath go mór ar allmhairí i 
ngeall ar a méid bheag nó a suíomh iargúlta, agus nach bhfuil rochtain acu ar an slabhra 
soláthair go héasca;

Soláthar

10. ag tathant ar an gCoimisiún, i gcomhthéacs Threoir AE maidir le Soláthar Poiblí 
2014/24/AE4, treoirlínte a fhorbairt chun tacú le cleachtais inbhuanaithe soláthair 
phoiblí i réimse na cógaisíochta, go háirithe maidir le cur chun feidhme chritéir na 
tairisceana is buntáistí go heacnamaíoch (MEAT), arb é is aidhm dóibh 
inbhuanaitheacht fhadtéarmach, iomaíocht agus cinnteacht soláthair a áirithiú agus 
infheistíocht sa mhonaraíocht a spreagadh; á iarraidh go mbeadh leigheasanna i leith 
tairiscintí buaiteoir aonair, praghas amháin arb iad is cúis le dianchreimeadh 
praghsanna, laghdú ar líon na soláthróirí ar an margadh agus is minic a mbíonn agaí 
gearra tionscanta agus pionóis á gcur i bhfeidhm ar chuideachtaí dá mbarr, rud a 
mhéadaíonn an baol go mbeidh ganntanais táirgí íocshláinte ann; á iarraidh ar na 
Ballstáit athbhreithniú a dhéanamh ar na córais tairisceana chun monaraíocht 
inbhuanaithe, eiticiúil ar ardchaighdeáin a chúiteamh;

11. ag cur in iúl agus sinn ag dul i ngleic le géarchéimeanna sláintíochta neamhghnácha go 
bhfuil gá le comhar méadaithe maidir le sláinte, agus, faoi chuimsiú chlár RescEU, le 
soláthar compháirteach vacsaíní, drugaí frithvíreasacha agus cógais ardchostais agus 
bhunriachtanacha, chomh maith le trealamh leighis agus teicneolaíochtaí leighis; á áitiú 
nach mór don fhreagairt chomhpháirteach sin a bheith ina tosaíocht iar-phaindéimeach, 
agus a bheith inrochtana go héasca ag saoránaigh i ngach Ballstát, go háirithe na 
Ballstáit sin atá i gcás leochailí ó thaobh na sláinte poiblí agus na heacnamaíochta de i 
ngeall ar a méid beag nó a suíomh iargúlta;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún tionscal na cógaisíochta a spreagadh chun a áirithiú go 
bhfuil a shlabhra soláthair éagsúlaithe agus go leor é ar leibhéal AE, plean maolaithe 
riosca do ghanntanas cógas a chur i bhfeidhm chun aon leochaileachtaí sa slabhra 
soláthair agus rioscaí don slabhra soláthair a bhainistiú, agus aon phlean den sórt sin a 
chur faoi bhráid na n-údarás inniúil; ag tabhairt le fios gur cheart go n-áireofaí sa phlean 
sin réitigh maidir le stóráil straitéiseach cógas chun gur féidir soláthar ar feadh tréimhse 
réasúnta ama agus sásraí trédhearcacha um thuairisciú a áirithiú, le buanchainéil 
cumarsáide trínar féidir le hothair agus gairmithe cúraim sláinte ganntanais cógas 
bunriachtanach a thuairisciú agus a réamh-mheas;

Cuótaí

13. ag aithint go ndéantar cuótaí soláthair arna gcur i bhfeidhm ag sealbhóirí údaruithe 
margaíochta ar dháileadh táirgí cúraim sláinte a shocrú i gcomhréir le roinnt 
paraiméadar, lena n-áirítear meastacháin ar riachtanais náisiúnta othar; á iarraidh ar an 
gCoimisiún a mharana a dhéanamh, i gcomhar leis na geallsealbhóirí ón tionscal 
cógaisíochta, ar an méid stoic cógas atá ar fáil; á mheabhrú di, i ndáil leis sin, gur minic 

4 Treoir 2014/24/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí - 
IO L 94, 28.3.2014, lch. 65.
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a bhíonn na cuótaí maidir leis an méid stoic a chuireann dáileoirí i bhfeidhm docht agus 
go mbíonn moilliú agus ganntanais ann dá mbarr, agus gur tugadh easpa trédhearcachta 
maidir le stoc faoi deara i gcodanna áirithe den slabhra dáileacháin;

Tionscal agus tacaíocht do FBManna

14. á chur i bhfáth a phráinní atá sé go ndéanfaidh an tAontas a bhonn tionsclaíoch láidir 
cógaisíochta a chosaint agus, ag an am céanna, athmhachnamh a dhéanamh ar an gcaoi 
leis an soláthar a chinntiú, agus an róspleáchas ar líon beag monaróirí agus soláthraithe 
neamh-AE i dtaobh amhábhar, ábhar tosaigh, ábhar idirmheánach ceimiceach agus 
APInna a laghdú; á iarraidh ar an gCoimisiún scrúdú géar a dhéanamh an ndéantar 
ábhair agus comhábhair a thagann isteach i margadh AE a tháirgeadh i gcomhréir le 
caighdeáin leordhóthanacha shóisialta agus chomhshaoil; á iarraidh ar na geallsealbhóirí 
a slabhraí soláthair a éagsúlú chun an leochaileacht a laghdú; chuige sin, á iarraidh ar an 
gCoimisiún scrúdú géar a dhéanamh ar an tionchar atá ag spleáchas na hEorpa ar 
allmhairí, go háirithe maidir le trealamh leighis, trealamh riospráide, ceimiceáin agus 
amhábhair;

15. á mholadh don Choimisiún bearta a mholadh ina Straitéis Chógaisíochta atá beartaithe, 
lena n-áirítear dreasachtaí airgeadais agus treoirlínte spriocdhírithe maidir le soláthar 
poiblí, a bhfuil sé d’aidhm acu infheistíocht a chur chun cinn, laistigh den Aontas, i 
dtaobh monaraíocht inbhuanaithe, eiticiúil ar ardchaighdeán maidir le ceimiceáin a 
bhfuil tábhacht straitéiseach ag roinnt leo a úsáidtear i dtáirgeadh cógas, go háirithe 
APInna agus idirmheánaigh; ag tathant ar an gCoimisiún, ina theannta sin, bearta a 
mholadh chun cuimsiú níos mó fiontair bheaga agus mheánmhéide AE sa slabhra 
soláthair cógas a dhreasú i bhfianaise a róil lárnaigh i dtaighde agus i nuálaíocht agus a 
gcumais a bpríomhchúraim táirgeachta a oiriúnú, d’fhonn dul i ngleic le suaithí gan 
choinne ar bhealach níos fearr;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit timpeallacht a chur ar fáil lena 
gcinnteofar gur suíomh tarraingteach í an Eoraip i gcónaí d’infheistíocht taighde agus 
forbartha, chun tionscal cógaisíochta gníomhach agus iomaíoch atá bunaithe ar thaighde 
a chaomhnú, a mbeidh tuilleadh infheistíochta in acmhainní agus i mbonneagar taighde 
agus forbartha mar bhonn taca leis, lena n-áirítear ollscoileanna, agus é á chur sa mheá 
go bhfuil an tAontas Eorpach ar thús cadhnaíochta i gcónaí ar an leibhéal domhanda 
maidir le comhábhair ghníomhacha le haghaidh cógais phaitinne a mhonarú; á iarraidh 
ar an gCoimisiún acmhainní airgeadais leordhóthanacha a chur ar fáil, faoin gclár Fís 
Eorpach agus faoi chláir eile de chuid an Aontais, chun gníomhaíochtaí taighde agus 
nuálaíochta an Aontais a neartú lena dtacaítear leis an monaraíocht i bpríomhearnálacha 
tionsclaíocha, lena n-áirítear an tionscal cógaisíochta, agus, ag an am céanna, an 
chothromaíocht gheografach a áirithiú agus go mbeidh na Ballstáit ar íseal a 
bfheidhmíocht i dtaobh taighde agus nuálaíochta rannpháirteach i dtionscadail agus cláir 
chomhoibríocha de chuid an Aontais, agus prionsabal an bharr feabhais á chaomhnú ag 
an am céanna;

17. á thabhairt chun suntais go bhfuil Fís Eorpach tar éis líon suntasach gníomhachtaí 
taighde agus nuálaíochta a bhaineann leis an tsláinte a mhaoiniú cheana féin; á chur i 
bhfios go láidir nár cheart go ndéanfadh cistiú ar thaighde a bhaineann leis an 
gcoróinvíreas difear do thosaíochtaí eile sláinte ag an gclár Fís 2020; á iarraidh go 
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gcuirfí tuilleadh cistithe ar fáil tríd an gclár Fís Eorpach chun éiceachórais taighde agus 
nuálaíochta atá dírithe ar an leigheas a chruthú agus chun tacú leo, lena n-áirítear 
comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí agus tacaíocht do thaighde poiblí in earnálacha 
lena mbaineann breisluach ard agus in earnálacha nuálacha; á chur i bhfáth go bhfuil 
scileanna, líonraí agus naisc acadúla, bonneagar sonraí sláinte, creat rialála a 
fheidhmíonn, agus beartais maoine intleachtúla lena gcothaítear nuálaíocht ag teastáil 
chun éiceachóras taighde leighis atá ar thús cadhnaíochta a bhaint amach; á iarraidh go 
ndéanfaí athbhreithniú ar na dreasachtaí a cuireadh ar bun chun taighde ar ‘cógais 
dílleachta’ a chur chun cinn lena chinntiú go bhfuil rath orthu, agus dreasachtaí nua á 
iarraidh más rud é nach amhlaidh an cás; á chur i bhfios go láidir gur gá don chlár Fís 
Eorpach agus do chláir eile de chuid an Aontais tacú le taighde ar ghalair 
neamhchoitianta agus nach mór taighde, dea-chleachtais, trialacha cliniciúla agus cógais 
a bhaineann le galair neamhchoitianta a chur ar fáil do shaoránaigh na mBallstát uile; á 
mheabhrú di a thábhachtaí atá sé go mbeadh ceadúnú neamheisiach ann maidir le 
ganntanais a mhaolú agus praghsanna cógas a chobhsú, go háirithe aimsir éigeandáil 
sláinte;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún an tionchar atá ag an gcoróinvíreas ar an tionsclaíocht agus 
ar FBManna a mheas, agus straitéis thionsclaíoch athnuaite de chuid an Aontais a 
thíolacadh lena dtabharfaí tús áite don aistriú déach sa réimse éiceolaíochta agus sa 
réimse digiteach dár sochaithe agus d’fhorbairt athléimneachta i leith suaití seachtracha; 
ag tathant ar an gCoimisiún a chur ar chumas na mBallstát gach iarracht is gá a 
dhéanamh chun a áirithiú go leanfaidh cuideachtaí cógaisíochta beaga agus 
meánmhéide dá ngníomhaíochtaí taighde nó go dtosóidh siad orthu arís agus go 
gcuideoidh siad le héagsúlacht ár dtáirgeachta agus leis na poist lena ngabhann a 
áirithiú, agus béim á leagan freisin ar a thábhachtaí atá monaraíocht inbhuanaithe 
eiticiúil ar ardchaighdeán le haghaidh post, fáis agus iomaíochais;

Praghsáil

19. ag cur béim ar an bhfíoras nach bhféadfaidh, beartais praghsála cógaisíochta nach bhfuil 
ach caiteachas amháin iontu, coigeartuithe a dhéanamh ar phraghsanna chun athruithe ar 
chostas earraí, ar mhonaraíocht, ar nósanna imeachta rialúcháin agus ar dháileadh a 
léiriú, agus go mbíonn tionchar diúltach acu ar iontaofacht an tsoláthair; ag tabhairt dá 
haire agus é ina ábhar imní di go bhféadfadh sé go dtiocfadh méadú ar an riosca go 
dtarlódh cleachtais éagóracha praghsála i gcás ganntanas cógas a bheith ann i réigiúin, 
agus i gcásanna ina bhféadfar táirgí malartacha cógaisíochta a chur in ionad na dtáirgí 
sin;

Margadh comhthreomhar

20. ag aithint go bhféadfadh trádáil chomhthreomhar a bheith ina cúis le ganntanas cógas; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dul i ngleic ar bhealach leormhaith le 
fadhbanna a bhaineann le trádáil chomhthreomhar cógas san Aontas, chun ganntanais 
onnmhairiúcháin a chosc mar gheall ar dhifríochtaí móra i dtaca le praghas táirge 
íocshláinte idir na Ballstáit; á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé measúnú a 
dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag toirmisc ar thrádáil chomhthreomhar agus ar 
onnmhairiú ó thaobh rochtain othair de; á iarraidh ar an gCoimisiún treoir bhreise a 
fhorbairt de réir mar is gá do na Ballstáit maidir le honnmhairí comhthreomhara; á chur 
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i bhfáth gur gá peirspictíochtaí agus taithí na ngrúpaí othar agus tomhaltóirí a chur san 
áireamh;

21. ag aithint, mar thoradh ar thrádáil chomhthreomhar, nach iad na cuideachtaí 
cógaisíochta amháin a rialaíonn gluaiseachtaí cógas ar fud na mBallstát; á thabhairt 
chun suntais go bhfuil neamhréireacht ann, mar thoradh ar thrádáil chomhthreomhar, 
idir an méid a scaoileann monaróirí ar mhargadh ar leith, méid na n-onnmhairí agus na 
n-allmhairí agus riachtanais iarbhír na n-othar sa mhargadh sin, rud a d’fhéadfadh a 
bheith ina chúis le ganntanas; á thabhairt chun suntais go gcumhdaítear leis an trádáil 
chomhthreomhar uaireanta suas le 80 % nó 90 % d’éileamh roinnt Ballstát, rud is cúis le 
slabhra soláthair leochaileach;

22. á iarraidh go mbeadh bearta ann chun cleachtais éagóracha agus straitéisí gnó san 
earnáil cógaisíochta, amhail 'íoc as moill' a dhíspreagadh, d’fhonn athléimneacht 
soláthair ar fud mhargaí na mBallstát a áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún na rialuithe 
custaim maidir le comhréireacht táirgí íocshláinte nó comhábhar gníomhacha 
allmhairithe le rialacha an Aontais agus le rialacha náisiúnta a neartú, go háirithe i gcás 
ina ndéanann allmhairí den sórt sin síos praghsanna an mhargaidh inmheánaigh a 
laghdú, iomaíocht a shaobhadh, monaraíocht inbhuanaithe, eiticiúil agus ar 
ardcháilíocht a dhíspreagadh, rud is cúis le línte táirgeachta a athshuí lasmuigh den 
Aontas;

Róstocáil a bhainistiú

23. á iarraidh ar an gCoimisiún féachaint an bhféadfaí stoic a fhorbairt ar leibhéal an 
Aontais faoi chuimsiú chlár RescEU; á chur i bhfáth gur ábhar slándála náisiúnta é an 
ganntanas cógas ag aithint go bhfuil dearcadh níos fadtéarmaí de dhíth i dtaobh na 
saincheiste maidir le fardal na gcógas tábhachtach agus an fhéidearthacht go méadófaí 
an ullmhacht monaraíochta i gcás roinnt cógais leighis a bhfuil tábhacht ar leith ag baint 
leo; á iarraidh ar an gCoimisiún cúnamh a thabhairt do na Ballstáit stoc-chairn cógas 
tábhachtach a fhorbairt agus é ina fhreagracht chomhroinnte phoiblí-phríobháideach, le 
cur chuige comhordaithe ionas go seachnófar ganntanais sna Ballstáit uile agus go 
bhfreagrófar do riachtanais na n-othar, agus go ndéanfar bearta a fhorbairt chun dul i 
ngleic le bunchúiseanna ghanntanais na dtáirgí íocshláinte le cur chuige comhpháirteach 
comhordaithe, chun athléimneacht agus buanseasmhacht sochaithe Eorpacha a áirithiú 
aimsir géarchéime agus/nó coinbhleachta;

Ceanglais rialála agus cáilíocht

24. ag tagairt do shamplaí de ghanntanais a bhaineann leis an am is gá chun na ceanglais 
rialála a chomhlíonadh, lena n-áirítear aga moille rialála agus ceanglais náisiúnta, ach 
idir an dá linn ag cur i bhfáth go láidir nach bhféadfaidh sé gurb é is ciall leis an éileamh 
ar chógais agus ar threalamh leighis go rachaidh sé chun dochair do cháilíocht, do 
shábháilteacht, d’éifeachtúlacht ná do chost-éifeachtúlacht cógas, lena n-úsáid ag an 
duine agus táirgí sláinte, lena n-áirítear feistí leighis; á mheabhrú di nach mór leanúint 
de na rialacha is infheidhme maidir le húdarú trialacha cliniciúla ar chógais a 
chomhlíonadh, mar aon le hurramú dea-chleachtas cliniciúil agus iad á ndéanamh, a 
rialú agus a mhaoirsiú i gcomhréir leis na caighdeáin is airde maidir le cosaint na sláinte 
poiblí; á mheabhrú di, ina theannta sin, gur cheart tús áite a thabhairt do na próisis 
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rialála a bharrfheabhsú agus ardchaighdeáin eolaíocha á gcoinneáil ag an am céanna, 
chun na cúraimí riaracháin simplithe a bhaineann le táirgí íocshláinte a choinneáil ar an 
margadh a chumasú tríd an rialachán maidir le 'modhnuithe' atá ann cheana a leasú, 
rochtain níos fearr ar fhaisnéis d’othair agus do ghairmithe cúraim sláinte, agus 
sreabhadh simplithe cógas ó Bhallstát amháin go Ballstát eile i gcás ganntanas; á 
mholadh don Choimisiún, an leas is fearr a bhaint as teicneolaíocht na faisnéise le 
haghaidh próisis rialála, lena n-áirítear uirlisí digiteacha agus uirlisí teileamaitice, chun 
feabhas a chur ar éifeachtúlacht rialála ar fud an Aontais agus ag an am céanna cloí le 
caighdeáin phríobháideachta sonraí mar a leagtar amach i Rialachán (AE) 2016/679 (an 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí/RGCS)5; 

25. ag tathant ar an gCoimisiún, ag féachaint don Straitéis Eorpach maidir le Sonraí agus 
don chlaochlú digiteach ar chúram sláinte agus ag cur san áireamh an acmhainneacht 
ollmhór atá ag sonraí sláinte chun cáilíocht cúraim sláinte agus torthaí othar a fheabhsú, 
chun cur chun feidhme teicneolaíochtaí idir-inoibritheacha a spreagadh in earnálacha 
sláinte na mBallstát lena n-éascófar seachadadh réiteach nuálach sláinte d’othair; á 
mholadh go gcruthófaí Spás Sonraí Sláinte Eorpach atá go hiomlán comhoibritheach 
agus oibríochtúil agus ina mbeidh creat rialachais lena gcothófar éiceachóras nuálach 
sonraíbhunaithe, bunaithe ar mhalartú faisnéise agus sonraí criticiúla atá slán agus atá á 
rialú, i measc na mBallstát; á iarraidh ar an gCoimisiún caighdeáin, uirlisí agus 
bonneagar den chéad ghlúin eile a chur chun cinn chun sonraí atá oiriúnach don taighde 
a stóráil agus a phróiseáil agus chun táirgí agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt; á chur i 
bhfios go láidir nach bhféadfaidh sonraí sláinte pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil ach 
amháin ar na forais dhlíthiúla dá bhforáiltear in Airteagal 6(1) de RGCS, in éineacht leis 
na coinníollacha dá bhforáiltear in Airteagal 9 de RGCS; á mheas sa chomhthéacs sin 
gur cheart toirmeasc a chur ar shonraí pearsanta sláinte a phróiseáil a thuilleadh; á 
mheabhrú do rialaitheoirí sonraí prionsabal na trédhearcachta maidir le cosaint sonraí 
agus na hoibleagáidí orthu a eascraíonn as sin i leith othair agus daoine eile is ábhar do 
na sonraí;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na húdaráis ábhartha solúbthacht rialála a sholáthar 
chun ganntanais drugaí a mhaolú nuair a thiocfaidh siad chun cinn, trí bhearta 
spriocdhírithe a cheadú amhail níos mó solúbthachta le haghaidh pacáistíocht 
ilteangach, méideanna éagsúla pacáistí agus bileoga pacáiste leictreonacha, chun a 
áirithiú go mbeidh rochtain níos tapúla ag othair ar chógais shábháilte ar ardchaighdeán; 
á iarraidh ar an gCoimisiún Rialachán CE maidir le modhnuithe6 agus na Treoirlínte 
maidir le haicmiú modhnuithe a leasú chun córas na modhnuithe atá ann faoi láthair a 
nuachóiriú agus chun éabhlóid na teicneolaíochta agus riachtanais rialála na 
ngníomhaithe uile lena mbaineann a léiriú.

5 IO L 119, 4.5.2016, lch. 1.
6 Rialachán (CE) Uimh. 1234/2008 ón gCoimisiún an 24 Samhain 2008 maidir le scrúdú na modhnuithe ar 
théarmaí na n-údaruithe margaíochta do tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus do tháirgí íocshláinte 
tréidliachta (IO L 334, 12.12.2008, lch. 7).
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