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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 d’Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE),

– ag féachaint d’Airteagail 4, 6, 9, 114, 153, 169 agus 191 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh (CFAE), agus go háirithe Airteagal 168 de,

– ag féachaint do Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 35 di,

– ag féachaint don rún uaithi an 17 Aibreán 2020 maidir le gníomhaíocht chomhordaithe 
AE chun paindéim COVID-19 agus a hiarmhairtí a chomhrac1,

– ag féachaint don fhorógra ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) maidir le téarnamh 
sláintiúil agus glas ó COVID-192,

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

A. de bhrí gur léirigh COVID-19 na hidirthuilleamaíochtaí idir sláinte an duine agus sláinte 
ár bpláinéid agus ár leochaileachtaí; de bhrí go bhfuil teacht chun cinn galar zónóiseach 
a aistrítear ó ainmhithe go daoine ag dul in olcas mar gheall ar athrú aeráide 
antrapaigineach, scrios na bithéagsúlachta agus díghrádú comhshaoil;

B. de bhrí go leagann forógra EDS maidir le téarnamh sláintiúil agus glas ó COVID-19 
amach sé threoir i gcomhair téarnamh sláintiúil agus glas:

a. Foinse shláinte an duine a chosaint agus a chaomhnú: An Dúlra;

b. Infheistiú i seirbhísí bunriachtanacha, ó uisce agus sláintíocht go fuinneamh glan i 
saoráidí cúraim sláinte;

c. Aistriú fuinnimh mear agus sláintiúil a áirithiú;

d. Córais bia sláintiúla agus inbhuanaithe a chur chun cinn;

e. Cathracha sláintiúla a thógáil, ar féidir maireachtáil iontu;

f. Stop a chur le hairgead na gcáiníocóirí a úsáid chun truailliú a mhaoiniú;

C. de bhrí go ndíreoidh an rún seo ar an raon feidhme níos cúinge de na beartais sláinte 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0054.
2 https://www.who.int/docs/default-source/climate-change/who-manifesto-for-a-healthy-and-
green-post-covid-recovery.pdf?sfvrsn=f32ecfa7_6
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poiblí dá dtagraítear in Airteagal 168 agus Airteagal 114 de CFAE;

D. de bhrí gur thug COVID-19 chun suntais nach bhfuil uirlisí láidir go leor ag an Aontas 
Eorpach chun dul i ngleic le héigeandála sláinte amhail scaipeadh galair thógálaigh nua, 
nach bhfuil aird aige, de bharr a chineáil, ar theorainneacha;

E. de bhrí go gcuireann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) síos gur ‘staid iomlán 
fhisiceach, intinne agus folláine sóisialta í an tsláinte agus ní hé amháin galar nó 
breoiteacht a bheith in easnamh’;

F. de bhrí gur ceart bunúsacha é an ceart chun sláinte fhisiciúil agus mheabhrach; de bhrí 
go bhfuil sé de cheart ag gach duine, gan idirdhealú, rochtain a fháil ar chúram sláinte 
nua-aimseartha agus cuimsitheach; de bhrí gur Sprioc Forbartha Inbhuanaithe é an 
cumhdach sláinte uilíoch a gheall na sínitheoirí uile a bhaint amach faoi 2030;

G. de bhrí go sonraítear in Airteagal 168 CFAE ‘go n-áiritheofar ardleibhéal cosanta do 
shláinte an duine i sainiú agus i gcur chun feidhme bheartais agus ghníomhaíochtaí uile 
an Chomhphobail’, agus de bhrí gur rialaigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh go 
mion minic gur féidir le AE cuspóirí sláinte poiblí a shaothrú trí bhearta an mhargaidh 
inmheánaigh;

H. de bhrí, de réir Airteagal 168 CFAE, gurb iad na Ballstáit fós atá freagrach as sainiú a 
mbeartas sláinte agus eagrú agus soláthar a seirbhísí sláinte agus cúram leighis, lena n-
áirítear seirbhísí sláinte agus cúram leighis a bhainistiú agus acmhainní a shanntar dóibh 
a leithdháileadh;

I. de bhrí go bhfuil raon feidhme ann fós don Aontas Eorpach beartas sláinte poiblí a 
sholáthar ar bhonn níos fearr laistigh de pharaiméadair reatha na gConarthaí; de bhrí go 
bhfuil na forálacha sláinte poiblí faoi na Conarthaí fós tearcúsáidte den chuid is mó i 
dtaobh na ngealltanas a d’fhéadfaí a úsáid chun iad a chomhlíonadh3;

J. de bhrí go bhfuil córais cúraim sláinte faoi bhrú mór chun cúram leormhaith a áirithiú 
do gach othar; de bhrí nár cheart go mbeadh tearcmhaoiniú an chórais cúraim sláinte nó 
fulaingt othar ann mar thoradh ar aon bheart chun easnamh poiblí a laghdú;

K. de bhrí go n-aithnítear go bhféadfadh leasanna suntasacha sláinte poiblí a bheith ann 
mar gheall ar rochtain ar chúram sláinte trasteorann, agus comhordú agus cur chun cinn 
níos fearr de dhea-chleachtas idir na Ballstáit4;

3 Staidéar dar teideal ‘Acmhainneacht Chonarthaí AE a scaoileadh: Anailís airteagal ar 
airteagal i ndáil leis an acmhainneacht atá ann dul i mbun gníomhaíochta’, Seirbhís Taighde 
Pharlaimint na hEorpa, a foilsíodh an 18 Aibreán 2019, 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651934/EPRS_STU(2020)6519
34_EN.pdf
4 Staidéar dar teideal ‘ Díbhinn dhá thrilliún euro na hEorpa: Costas na Neamh-Eorpa a 
Mhapáil, 2019-24’, Seirbhís Taighde Pharlaimint na hEorpa, a foilsíodh an 18 Aibreán 2019, 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2019)63
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L. de bhrí gur mhéadaigh na treochtaí déimeagrafacha reatha, rochtain ar chóireáil do 
chách, leitheadúlacht ard galar ainsealach, rShláinte/digitiú agus inbhuanaitheacht na 
gcóras cúraim sláinte an bhéim ar bheartas sláinte poiblí an Aontais Eorpaigh;

M. de bhrí gur gcuireann an teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Deireadh Fómhair 2010 
dar teideal ‘Dlúthpháirtíocht i gcúrsaí sláinte: éagothroime sláinte a laghdú in AE’ 
(COM(2009)0567) i bhfios go láidir go bhfuil grádán sóisialta ann sa stádas sláinte ar 
fud AE; de bhrí go sainíonn EDS an grádán sóisialta sin mar an nasc idir 
éagothromaíochtaí socheacnamaíocha agus neamhionannais shocheacnamaíocha i 
réimsí na sláinte agus na rochtana ar chúram sláinte; de bhrí go bhfuil éagothroime 
sláinte fréamhaithe in éagothromaíochtaí sóisialta ó thaobh dálaí maireachtála agus 
samhlacha d’iompar sóisialta a bhaineann le hinscne, cine, caighdeáin oideachais, 
fostaíocht, ioncam agus dáileadh éagothrom na rochtana ar chúnamh leighis, ar chosc 
breoiteachta agus ar sheirbhísí chun sláinte a chur chun cinn;

N. de bhrí go ndéanann AE rialáil faoi láthair ar tháirgí a bhfuil tionchar acu ar shláinte 
agus ar thorthaí sláinte, lena n-áirítear tobac, alcól, bia agus ceimiceáin, mar aon le 
táirgí cógaisíochta agus feistí leighis;

O. de bhrí go bhfuil an fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha ina riosca 
sláinte tromchúiseach domhanda do shláinte an duine agus do sláinte ainmhithe;

P. de bhrí gurb ann do rialáil agus do bheartas AE maidir le trialacha cliniciúla agus maidir 
le comhordú córas cúraim sláinte tríd an Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann5, 
agus go bhfuil plé fós ar siúl faoin togra maidir le measúnuithe ar theicneolaíochtaí 
sláinte (HTAnna);

Q. de bhrí go ndéantar taighde sláinte a mhaoiniú trí Fhís 2020 agus tríd an gcreat Fís 
Eorpach atá ar na bacáin, tríd an gClár Sláinte agus trí Chlár Sláinte AE4 a bheidh ann 
amach anseo, chomh maith le cistí eile AE; de bhrí go bhfuil Clár Sláinte AE4 ag a 
bhfuil buiséad molta de EUR 9,4 billiún, ina léiriú láidir ar an ról méadaitheach atá ag 
AE ó thaobh an bheartais sláinte phoiblí de;

R. de bhrí go bhfuil an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach, an Ghníomhaireacht 
Eorpach Ceimiceán, an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia, an Lárionad Eorpach 
um Ghalair a Chosc agus a Rialú agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht 
agus Sláinte ag an Obair go léir ina ngníomhaíochtaí Eorpacha a bhfuil feidhmeanna 
sláinte poiblí tábhachtacha acu;

S. de bhrí go bhfuil tástáil go barr a chumais déanta le linn na géarchéime reatha ar an 
mbonneagar reatha le haghaidh freagairt éigeandála, lena n-áirítear an Lárionad Eorpach 
um Ghalair a Chosc agus a Rialú, an Cinneadh maidir le Bagairtí Trasteorann ar 
Shláinte agus an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta;

1745

5 IO L 88, 4.4.2011, lch. 45.
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T. de bhrí gur fágadh oibrithe sna hearnálacha sláinte agus cúraim gan cosaint ar rioscaí ar 
leibhéal chomh hard nach féidir glacadh agus, i roinnt cásanna, gur tugadh orthu cinntí a 
dhéanamh maidir le cé a gheobhadh dianchúram sláinte agus cé nach bhfaigheadh; de 
bhrí gur fágadh go leor oibrithe bunriachtanacha, oibrithe trasteorann agus oibrithe 
séasúracha, chomh maith le hoibrithe i dtionscail amhail seamlais agus táirgeadh bia, i 
staid fhíorleocaileach;

U. de bhrí, de bharr ghéarchéim COVID-19, go bhfuil athrú tagtha ar dhálaí oibre do roinnt 
mhaith oibrithe san Eoraip, go bhfuil aird tarraingthe ar roinnt fadhbanna a bhí cheana 
ann agus go bhfuil ceisteanna nua ardaithe léi maidir leis an tsláinte agus an 
tsábháilteacht ag an obair;

V. de bhrí go ndearna COVID-19 difear ar bhonn neamhréireach do phobail shoghonta, do 
mhionlaigh eitneacha, dó chónaitheoirí i dtithe altranais, do sheirbhísí cónaitheacha do 
dhaoine scothaosta agus do dhaoine faoi mhíchumas;

W. de bhrí go ndearnadh difear ar bhonn diúltach do rochtain ar chúram sláinte gnéis agus 
atáirgthe le linn na géarchéime sláinte agus gur mhó a bhí mná, leanaí agus daoine 
LADT+ i mbaol ó fhoréigean agus ó idirdhealú;

X. de bhrí nach eol dúinn fós go leor de na héifeachtaí fadtéarmacha sláinte atá ag COVID-
19, lena n-áirítear éifeachtaí ar an tsláinte mheabhrach;

Y. de bhrí, mar gheall ar ghéarchéim COVID-19 agus a leathadh ar fud na hEorpa gur 
nochtadh an difear acmhainneachta atá idir córais cúraim sláinte na mBallstát, agus go 
bhfuil sé léirithe, i gcúinsí ina dtagann bagairt sláinte gan choinne chun cinn, go 
bhféadfadh Ballstáit áirithe a bheith ag brath ar chórais a dtíortha comharsanacha, ar 
córais iad atá athléimneach go leor;

Z. de bhrí gur deacair comparáid a dhéanamh idir sonraí i ngeall ar na cineálacha éagsúla 
cur chuige atá ann maidir le sonraí a bhaineann le COVID-19 a bhailiú ar fud AE;

AA. de bhrí gur léirigh géarchéim COVID-19 a thábhachtaí atá beartais sláinte atá bunaithe 
ar fhianaise, lena n-áirítear tionscnaimh i dtaca le cosc agus cóireáil; de bhrí gur cheart 
do bearta coisctheacha a bheith comhréireach;

AB. de bhrí gur baineadh úsáid go rathúil as soláthar comhpháirteach AE le haghaidh 
trealamh cosanta pearsanta (TCP), feistí tástála, aerálaithe agus cógais leighis áirithe, cé 
gur léiríodh nach raibh an sásra chomh gasta ná chomh héifeachtach agus ba ghá; de 
bhrí go ndearnadh hacmhainneacht AE a neartú chun go n-áireofaí ann stoc-charnadh ar 
acmhainní lárnacha amhail maisc, aerálaithe, agus trealamh saotharlainne ar mhaithe 
lena n-imlonnú san áit is mó a mbeadh gá leo;

AC. de bhrí go ndearnadh socruithe ad hoc éagsula a chur ar bun le linn ghéarchéim cúraim 
sláinte COVID-19, lena n-áirítear painéal saineolaithe an Choimisiúin agus treoirlínte 
maidir le cóireáil a chur ar othair agus maidir le hoibrithe cúraim sláinte a sheoladh 
chuig Ballstáit eile;
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AD. de bhrí go bhfuil slabhraí soláthair cógaisíochta ag brath ar chomhábhair ghníomhacha 
chógaisíochta nó ar chógais chineálacha a mhonaraítear i dtríú tíortha, uaireanta ag aon 
mhonarcha amháin ar domhan; de bhrí, mar gheall ar na toirmisc onnmhairiúcháin a 
forchuireadh le linn ghéarchéim COVID-19, gur tugadh chun solais an baol a bhaineann 
le bheith ag brath go huile agus go hiomlán ar na slabhraí soláthair sin;

AE. de bhrí go bhfuil béim curtha ag go leor tuarascálacha agus staidéar ar iarmhairtí 
síceolaíocha COVID-19 agus go raibh tionchar ag na ceanglais ar dhaoine, idir óg agus 
aosta, i dtaca leis an ngá atá leithlisiú sóisialta a chleachtadh ar feadh tréimhse fhada 
chun leathadh an víris a stopadh;

AF. de bhrí gur gá gníomhaíocht phráinneach chun aghaidh a thabhairt ar na riachtanais 
sláinte agus chúraim atá ag daoine scothaosta;

AG. de bhrí go bhfuil roinnt Ballstát buailte go mór ag imirce daoine oilte, agus go bhfuil 
gairmithe cúraim sláinte ardcháilíochta ag cinneadh a bheith ag obair sna Ballstáit ina 
bhfuil pá agus dálaí oibre níos fearr ná mar atá siad ina dtíortha féin;

AH. de bhrí go bhfuil an drogall roimh an vacsainiú agus na hiarmhairtí atá aige ar an 
tsláinte phoiblí ina chúis bhuartha atá ag dul i méid; de bhrí go bhfuil gá le soiléireacht 
níos fearr maidir leis na sochair agus na rioscaí a bhaineann le himdhíonadh in eagrú 
agus i gcur i gcrích na gclár vacsaínithe sna Ballstáit;

AI. de bhrí gur éirigh leis an gcomhdháil ghealltanas a d’óstáil an Coimisiún an 4 Bealtaine 
2020, maidir le EUR 7.5 billiún a chruinniú le haghaidh vacsaíní, cóireálacha agus 
uirlisí a fhorbairt mar leas coiteann domhanda i ndáil le COVID-19, EUR 15.9 billiún a 
thiomsú ar an 27 Meitheamh 2020; de bhrí gur luaigh an Coimisiún ina theachtaireacht 
dar teideal ‘Uain na hEorpa: Deisiú agus Ullmhú don Chéad Ghlúin Eile’ 
(COM(2020)0456) ‘aon vacsaín a tháirgfear amach anseo, ní foláir don domhan a 
bheith ina bhun, é a bheith ar fáil don domhan ar fad agus é a bheith inacmhainne agus 
inrochtana do chách’;

AJ. de bhrí go bhfuil Straitéis Vacsaíne AE ag brath ar chomhaontuithe réamhcheannaigh, 
ach nach luaitear infhaighteacht ar chostas;

AK. de bhrí gur féidir na solúbthachtaí dá bhforáiltear sa Chomhaontú maidir le Gnéithe de 
Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS), arna athdhearbhú tuilleadh 
le Dearbhú Doha, a úsáid chun ceadúnais éigeantacha i ngéarchéimeanna sláinte poiblí a 
eisiúint;

AL. de bhrí nach féidir aghaidh a thabhairt ar bhagairtí trasteorann ach amháin i gceann a 
chéile agus, go bhfuil gá, dá bhrí sin, le comhar agus dlúthpháirtíocht an chomhphobail 
idirnáisiúnta go huile;

1. á iarraidh ar na hinstitiúidí Eorpacha agus ar na Ballstáit an chiall cheart a cheannach ó 
ghéarchéim COVID-19 agus a bheith rannpháirteach i gcomhar níos láidre i réimse na 
sláinte; á iarraidh, dá bhrí sin, go ndéanfaí roinnt bearta a chur i gcrích ar mhaithe le 
hAontas Sláinte Eorpach a bhunú;
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2. ag cur béim ar an bhfíoras go lamháiltear leis an gConradh i bhfad níos mó 
gníomhaíochta Eorpaí a chur i gcrích ná mar a rinneadh go dtí seo; á iarraidh ar an 
gCoimisiún na féidearthachtaí uile a scrúdú, agus á iarraidh ar na Ballstáit féachaint ar 
na roghanna atá ann ar bhealach níos dearfaí ná mar a rinne siad roimhe seo;

3. ag tacú go láidir leis an gcur chuige ‘cúrsaí sláinte i ngach réimse beartais’ agus lena 
chur chun feidhme iomlán, le gnéithe sláinte a chomhtháthú, agus measúnú córasach a 
dhéanamh ar an tionchar ar an tsláinte i ngach beartas ábhartha amhail talmhaíocht, 
iompar, trádáil idirnáisiúnta, taighde, an comhshaol agus cosaint na haeráide;

4. á chur i bhfios nach bhfuil deireadh le géarchéim COVID-19 agus go mbeidh 
ionfhabhtuithe agus básanna breise ann mura ndéanfaimid cur chuige stuama a 
fheidhmiú; ag cur in iúl go bhfuil sí go mór i bhfabhar bearta éifeachtacha chun 
ionfhabhtuithe a chosc agus a rialú;

5. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar chomhpháirtithe domhanda rochtain 
mhear, chomhionann agus inacmhainne a áirithiú do gach duine ar fud an domhain ar 
vaicsín agus cóireáil i gcoinne COVID-19 a bheidh ann amach anseo a luaithe a bheidh 
siad ar fáil;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú go hoifigiúil le Díorma Rochtana ar 
Theicneolaíocht COVID-19 (C-TAP), rud lena mbeifí in ann eolais, maoine intleachtúla 
agus sonraí a bhaineann le teicneolaíochtaí sláinte a bhaineann le COVID-19 a 
chomhroinnt a mhéid is féidir chun tairbhe na dtíortha agus na saoránach uile;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit coimircí comhchoiteanna i bhfabhar an 
phobail a ionchorprú maidir le cistiú poiblí, amhail trédhearcacht, clásail 
inrochtaineachta agus inacmhainneachta agus ceadúnais neamheisiacha chun na táirgí 
deiridh a shaothrú, i ngach glao ar chistiú agus ar infheistíocht atá ann faoi láthair agus a 
bheidh ann amach anseo;

8. á iarraidh idirphlé agus comhar le tríú tíortha; ag tathant ar na Ballstát ceadúnais 
éigeantacha a eisiúint, i gcás nach roinneann tríú tíortha an vacsaín agus/nó an chóireáil 
nó an t-eolas ina leith;

9. á iarraidh ar na Ballstáit tástálacha struis a dhéanamh go práinneach ar a gcórais cúraim 
sláinte chun laigí iontu a shainaithint agus a fhíorú go bhfuil siad ullamh do ráig eile de 
COVID-19 má thagann sé agus d’aon ghéarchéim sláinte eile sa todhchaí; á iarraidh ar 
an gCoimisiún an obair sin a chomhordú agus paraiméadair choiteanna a leagan síos;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún treoir a mholadh le haghaidh caighdeáin íosta do chúram 
sláinte ardcháilíochta, bunaithe ar fhionnachta na dtástálacha struis agus fós inniúlacht 
na mBallstát i mbainistiú, eagrú agus maoiniú a gcóras sláinte a choimeád, ach fós 
caighdeáin a ráthú i sábháilteacht othar, i gcaighdeáin chuí oibre agus fostaíochta 
d’oibrithe cúraim sláinte chomh maith le hathléimneacht Eorpach nuair a chaitear dul i 
ngleic le paindéimí agus le géarchéimeanna sláinte poiblí eile;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún cistiú leordhóthanach an chórais cúraim sláinte chomh 
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maith le táscairí agus spriocanna folláine a chomhtháthú laistigh de na moltaí 
tírshonracha faoin Seimeastar Eorpach;

12. á iarraidh ar an gCoimisiún tacar comhchoiteann tosca sláinte a ghlacadh chun 
faireachán a dhéanamh ar neamhionannais sláinte de réir aoise, gnéis, stádas 
socheacnamaíoch agus suíomh geografach agus modheolaíocht a bhunú chun 
iniúchóireacht a dhéanamh ar an staid sláinte sna Ballstáit, d’fhonn réimsí ina bhfuil 
tuilleadh feabhsaithe agus cistiú méadaithe de dhíth 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 a 
bhaineann le tosca riosca sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil;

13. á iarraidh ar an gCoimisiún a mholadh go gcruthófaí Sásra Eorpach um Fhreagairt 
Sláinte (EHRM) chun freagairt do gach cineál géarchéime sláinte, chun comhordú 
oibríochtúil ar leibhéal an Aontais a neartú, agus chun faireachán a dhéanamh ar 
chomhdhéanamh agus tús a chur le cúltaca straitéiseach na gcógas leighis agus an 
trealaimh leighis, agus chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh sé mar is cuí; á mheas gur 
cheart le EHRM go ndéanfaí na modhanna oibre a bunaíodh le linn ghéarchéim sláinte 
COVID-19 a chur ar bhonn foirmiúil, agus go gcuirfí leis na bearta dá bhforáiltear sa 
Treoir maidir le Cúram Sláinte Trasteorann, an Cinneadh maidir le Bagairtí Trasteorann 
ar Shláinte6 agus an Sásra Aontais um Chosaint Shibhialta;

14. á iarraidh go mbunófaí aonad um bainistiú géarchéime sláinte chun EHRM a reáchtáil, 
ar aonad é a mbeadh an Coimisinéir um Shláinte agus an Coimisinéir um Bainistiú 
Géarchéime i gceannas air, le tacaíocht ó ECDC, EMA agus painéal saineolaithe; á 
iarradh go mbeidh an t-aonad sin ullamh, agus go mbeidh plean éigeandála paindéime 
aige, chun go mbeidh freagairt chomhordaithe aige;

15. á iarraidh go ndéanfaí ardán malartaithe dhigitigh a chruthú, comhchosúil le Tairseach 
Sonraí COVID-19, rud a d’fhéadfadh malartuithe a éascú faoi shonraí 
eipidéimeolaíocha, faoi mholtaí do ghairmithe sláinte agus d’ospidéil, agus faoi staid 
bheacht na n-acmhainneachtaí a d’fhéadfaí a shlógadh agus stoic na dtáirgí leighis;

16. á mheas gur cheart go mbeadh an tAontas in ann brath ar ghairmithe sláinte a shlógadh 
tríd an gCór Liachta Eorpach, a bunaíodh chun cúnamh leighis tapa agus saineolas 
sláinte poiblí do gach Ballstát a éascú;

17. á iarraidh go mbainfear úsáid as soláthar comhpháirteach AE chun vacsaíní agus 
cóireálacha COVID-19 a cheannach, agus go mbainfear úsáid níos córasaí as ionas nach 
mbeidh Ballstáit in iomaíocht le chéile agus chun rochtain chomhionann agus 
inacmhainne ar chóireálacha leighis agus ar fheistí leighis tábhachtacha a áirithiú, go 
háirithe le haghaidh antaibheathaigh nuálacha nua, vacsaíní nua agus cógais íceacha, 
chomh maith le cógais leighis le haghaidh galair neamhchoitianta;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún rialachán nua a mholadh maidir le cóireálacha sláinte 
trasteorann chun teacht in ionad an Chinnidh maidir le Bagairtí Sláinte Trasteorann, 

6 IO L 293, 5.11.2013, lch. 1.
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inter alia chun soláthar comhpháirteach AE a dhéanamh níos tapúla agus níos éifeachtaí 
i ngéarchéimeanna sláinte, chun éifeachtúlacht agus trédhearcacht an phróisis a ráthú 
agus chun rochtain chomhionann agus inacmhainne ar chóireálacha nua a áirithiú;

19. ag tathant ar an gComhairle a shainordú maidir leis an togra HTA a ghlacadh a luaithe 
is féidir ionas go bhféadfar caibidlíochtaí a thabhairt i gcrích faoi dheireadh na bliana;

20. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit togra a thíolacadh le haghaidh 
athbhreithniú a dhéanamh ar Threoir 89/105/CEE maidir le trédhearcacht praghasanna, 
rud lena n-áiritheofaí trédhearcacht costas T&F, agus lena gcuirfí na Ballstáit ar an 
gcothrom céanna nuair a bheidh caibidlíocht ar siúl le monaróirí le haghaidh cóireálacha 
nach ndéantar a sholáthar go comhpháirteach;

21. á áitiú go ndéanfar cur chun feidhme mear ar an Rialachán maidir le Trialacha 
Cliniciúla chun trédhearcacht a áirithiú i dtorthaí trialacha cliniciúla, gan beann ar an 
toradh, agus chun éascú a dhéanamh ar thrialacha cliniciúla méadaithe ar bhonn 
trasteorann; á chur i bhfios go láidir gur féidir le heolas tábhachtach teacht as torthaí 
diúltacha nó neamhchonclúideacha ó thrialacha cliniciúla lena bhféadfar cuidiú le 
feabhas a chur ar thaighde sa todhchaí;

22. á iarraidh go dtabharfar aghaidh le Straitéis Cógaisíochta AE 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 
APInna agus cógas leighis san Eoraip chun go bhféadfar an slabhra soláthair a éagsúlú 
agus soláthar agus rochtain inacmhainne a ráthú i gcónaí; á mheas gur cheart go mbeadh 
Straitéis Chógaisíochta AE gan dochar do na gníomhaíochtaí a ghlactar faoin gcur 
chuige straitéiseach maidir le cógaisíocht sa chomhshaol;

23. ag spreagadh gach tír a bheith páirteach i gComhaontú um Dhíchur Taraife 
Cógaisíochta EDT agus ag tathant go ndéanfaí a raon feidhme a leathnú chuig gach 
táirge cógaisíochta agus íocshláinte;

24. á iarraidh go bhfoilseoidh an Coimisiún treoirlínte spriocdhírithe i dtaobh na Treorach 
um Sholáthar Poiblí a mhéid a bhaineann le conarthaí tairisceana a dhámhadh ar an 
earnáil cógaisíochta; á iarraidh go mbunófar na treoirlínte sin ar an ‘tairiscint is buntáistí 
go heacnamaíoch’ (critéir MEAT), rud a chuirfidh ar chumas an údaráis chonarthaigh 
critéir a chur san áireamh a léireoidh gnéithe cáilíochtúla, teicniúla agus inbhuanaithe 
den tairiscint a tíolacadh chomh maith leis an bpraghas;

25. á iarraidh ar na Ballstáit rochtain ar sheirbhísí sláinte gnéis agus atáirgthe a chur chun 
cinn agus a áirithiú, lena n-áirítear rochtain ar fhrithghiniúint agus ar fhrithghiniúint 
éigeandála; á mheas gur seirbhisí cúraim sláinte bunriachtanacha iad na seirbhísí sin atá 
le coinneáil tráth géarchéime;

26. á iarraidh ar an gCoimisiún sainordú athbhreithnithe a mholadh i gcomhair ECDC chun 
a bhuiséad, a líon foirne agus a inniúlachtaí a mhéadú, rud a d’fhágfadh go mbeadh 
ECDC in ann, inter alia, a inniúlachtaí a leathnú chuig galair neamhtheagmhálacha, 
treoir éigeantach a tharraingt suas do na Ballstáit agus go mbeadh sé in inmhe taighde 
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saotharlainne a chomhordú le linn géarchéimeanna sláinte;

27. á iarraidh go mbeidh ról níos láidre ag EMA i ndáil le faireachán a dhéanamh ar 
ghanntanas cógas leighis agus lena sheachaint, agus i ndáil le comhordú a dhéanamh ar 
dhearadh agus formheas trialacha cliniciúla AE le linn géarchéimeanna;

28. á chreidiúint gur cheart a bhreithniú an féidir leagan Eorpach den Údarás um Ard-
taighde agus Forbairt Bithmhíochaine atá sna Stáit Aontaithe a chruthú, ar údarás é a 
bheadh freagrach as frithbhearta in aghaidh bagairtí bithsceimhlitheoireachta, 
ceimiceacha, núicléacha agus raideolaíocha a éadáil agus a fhorbairt, agus a dhéanfadh 
amhlaidh freisin i gcás frithbhearta chun déileáil le fliú paindéimeach agus le galair atá 
ag teacht chun cinn;

29. 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;

30. á iarraidh ar an gCoimisiún Plean Gníomhaíochta nua maidir le Lucht Saothair Sláinte 
AE a thíolacadh go práinneach, ar plean é ina gcuirfear san áireamh taithí na paindéime 
chun creat straitéiseach agus oibríochtúil nua leormhaith a sholáthar do ghairmithe 
cúraim sláinte;

31. á iarraidh go ndéanfar Pleananna Gníomhaíochta AE maidir le frithsheasmhacht 
fhrithmhiocróbach a atreisiú le bearta atá ceangailteach ó thaobh dlí de ionas nach n-
úsáidfear ábhair fhrithmhiocróbacha ach amháin nuair a bhíonn fíorghá ann iad a úsáid 
agus chun nuálaíocht le haghaidh antaibheathaigh nua a spreagadh;

32. ag iarraidh go nglacfar cárta vacsaínithe AE;

33. á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhchomhairle leis an tsochaí shibhialta, a mholadh go 
ndéanfar Spás Sonraí Sláinte Eorpach a chruthú a léireoidh lán-urraim don cheart 
Eorpach um chosaint sonraí, chun go bhfeabhsófar caighdeánú, idir-inoibritheacht, 
comhroinnt sonraí agus glacadh agus cur chun cinn na gcaighdeán idirnáisiúnta maidir 
le sonraí sláinte;

34. ag iarraidh go nglacfar plean gníomhaíochta AE maidir le trédhearcacht faisnéise sláinte 
a fheabhsú agus chun an bhréagaisnéis a chomhrac;

35. á chur in iúl go bhfuil an-chreideamh aici i bprionsabal na hAon Sláinte Amháin, san áit 
a ndéantar nasc idir sláinte an duine, sláinte ainmhithe agus cosaint an chomhshaoil; á 
chreidiúint go bhfuil gníomhaíocht in aghaidh an athraithe aeráide, in aghaidh díghrádú 
comhshaoil, in aghaidh chailliúint na bithéagsúlachta agus in aghaidh modhanna 
neamh-inbhuanaithe sa táirgeadh bia ríthábhachtach chun daoine daonna a chosaint ó 
phataiginí atá ag teacht chun cinn; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit cur i 
bhfeidhm chur chuige na hAon Sláinte Amháin a atreisiú san Aontas;

36. á chur i bhfáth gur gá tosaíocht a thabhairt do chosc, rud a théann chun tairbhe do 
shláinte na saoránach agus do na buiséid náisiúnta sláinte araon; á iarraidh ar an 
gCoimisiún gach beart is gá a dhéanamh chun dul i ngleic le tosca sláinte amhail 
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caitheamh tobac, úsáid alcóil, droch-chothú, truailliú aeir, neamhchosaint ar 
cheimiceáin ghuaiseacha agus neamhionannais sláinte chun feabhas a chur ar thorthaí 
sláinte;

37. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéis a fhorbairt le haghaidh ‘Eoraip athléimneach’, arb é 
a bheidh i gceist léi léarscáil le haghaidh measúnú riosca agus roghanna chun aghaidh a 
thabhairt ar bhainistiú fónta agus infheistíocht i gcórais cúraim sláinte agus freagairt 
paindéime ar an leibhéal Eorpach, lena n-áirítear slabhraí soláthair athléimneacha in 
AE; ag áitiú, i gcomhthéacs 'Eoraip athléimneach', gur gá táirgeadh na hEorpa a neartú, 
chun tionscal sláinte cumhachtach a athlonnú agus a thógáil;

38. ag iarraidh go mbeidh cur chuige comhordaithe, comhoibríoch agus oscailte ann i 
réimse an taighde agus na nuálaíochta, agus ról níos láidre ag an gCoimisiún agus ag na 
Ballstáit i ndáil le taighde sláinte agus eipidéimeolaíochta a chomhordú chun dúbláil a 
sheachaint agus chun taighde a dhíriú i dtreo torthaí, lena n-áirítear cógais, vacsaíní, 
feistí leighis agus trealamh leighis a bhfuil gá leo;

39. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag dreasachtaí 
maoine intleachtúla ar an nuálaíocht bhithleighis i gcoitinne agus scrúdú a dhéanamh ar 
roghanna malartacha iontaofa agus éifeachtacha ar chosaintí eisiacha le haghaidh 
maoiniú T&F leighis, amhail an iliomad uirlisí atá bunaithe ar shásraí dínascála;

40. á chur in iúl gur geal léi go mór an méadú suntasach ar an mbuiséad atá molta do chlár 
nua EU4Health; á chur i bhfáth, áfach, nár cheart go mbeadh méaduithe i mbuiséad 
sláinte AE teoranta don CAI atá ar na bacáin, ach go bhfuil gá le hinfheistíochtaí agus 
gealltanais fhadtéarmacha; ag iarraidh go mbunófar ciste tiomnaithe de chuid an 
Aontais chun bonneagair ospidéil agus seirbhísí sláinte a neartú, faoi réir critéir 
shoiléire;

41. á chur i bhfios go bhfuil ról bunúsach ag an taighde ar an tsláinte, agus ag iarraidh go 
mbeidh tuilleadh sineirgí ann leis an taighde a dhéantar sna Ballstáit, agus go ndéanfar 
líonra acadamh sláinte AE a bhunú mar chuid de phlean sláinte domhanda;

42. ag leagan béim ar an ról tábhachtach atá ag tionscal na hEorpa i réimse na cógaisíochta 
agus i réimsí eile a bhaineann leis an tsláinte; ag iarraidh go mbeidh creat rialála ann do 
ghnólachtaí Eorpacha, mar aon le hacmhainní tiomnaithe don eolaíocht agus don 
taighde sláinte, toisc gur bunriachtanach tionscal sláinte Eorpach rathúil agus 
ardteicneolaíoch agus pobal taighde iomaíoch;

43. á chur in iúl gur geal léi gealltanas an Choimisiúin Plean Gníomhaíochta AE i gcoinne 
na hAilse a thíolacadh;

44. á iarraidh go n-ullmhófar Plean Gníomhaíochta AE 2021-2027 maidir leis an 
meabhairshláinte, agus aird chomhionann á tabhairt ar na tosca bithleighis agus 
síceasóisialta a bhaineann le drochshláinte meabhraí;

45. ag iarraidh go mbeidh Plean Gníomhaíochta AE ann maidir le haosú folláin chun 
cáilíocht saoil daoine scothaosta a fheabhsú;
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46. ag iarraidh go mbeidh Plean Gníomhaíochta AE ann maidir le galair neamhchoitianta 
agus galair a bhfuil siléig déanta iontu;

47. á iarraidh ar an gCoimisiún togra maidir le feabhas a chur ar mhaoiniú neamhspleách 
grúpaí othar Eorpacha a thíolacadh;

48. á iarraidh ar an gCoimisiún Creat Straitéiseach nua don tSláinte agus don tSábháilteacht 
a thíolacadh gan a thuilleadh moille;

49. á mheas gur cheart aghaidh a thabhairt ar na ceachtanna a foghlaimíodh ó ghéarchéim 
COVID-19 mar chuid den Chomhdháil ar Thodhchaí na hEorpa, tráth a d’fhéadfaí 
moltaí soiléire maidir le conas borradh a chur faoi bheartas sláinte an Aontais a chur ar 
aghaidh;

50. ag leagan béim ar an ngné idirnáisiúnta den chúram sláinte; á mheas gur cheart an 
comhar le tríú tíortha i dtaca le malartú eolais agus dea-chleachtas i ndáil le hullmhacht 
agus freagairt córas sláinte a neartú; á iarraidh ar AE comhoibriú go hiomlán leis an 
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) agus le comhlachtaí idirnáisiúnta eile chun galair 
ionfhabhtaíocha a chomhrac, chun cumhdach sláinte uilíoch a bhaint amach do chách 
agus chun córais sláinte a neartú ar fud an domhain;

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


