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Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE);

– ag féachaint d’Airteagal 6(1) CAE agus d’Airteagal 35 de Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh maidir leis an gceart chun cúraim sláinte choiscthigh 
atá ag saoránaigh uile na hEorpa,

– ag féachaint d’Airteagal 14 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) 
agus d’Airteagal 36 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint d’Airteagail 101 agus 102 CFAE agus do Phrótacal Uimh. 27 maidir leis an 
margadh inmheánach agus an iomaíocht,

– ag féachaint d’fhorálacha Airteagail 107 agus 108 CFAE maidir leis an Státchabhair,

– ag féachaint d’Airteagal 168 CFAE, lena bhforáiltear go ndéanfar ardleibhéal cosanta le 
haghaidh sláinte an duine a áirithiú i sainiú agus i gcur chun feidhme bheartais agus 
ghníomhaíochtaí uile an Aontais,

– ag féachaint do Threoir 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 duine1, do na hoibleagáidí a leagtar amach in Airteagal 81 di maidir le 
soláthar iomchuí agus leanúnach táirgí íocshláinte a choinneáil ar siúl, agus 
d’Airteagal 23a di maidir le fógra a thabhairt don údarás inniúil má scoirtear de tháirge 
a chur ar an margadh ar bhonn sealadach nó buan,

– ag féachaint don tuarascáil mheasúnachta ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 59(4) de Threoir 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 

1 IO L 311, 28.11.2001, lch. 67.



(COM(2017)0135),

– ag féachaint do na conclúidí ón gComhairle an 8 Meitheamh 2010 maidir leis an 
gcothromas agus an tsláinte i ngach beartas: an dlúthpháirtíocht sa tsláinte;

– ag féachaint do Threoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE1,

– ag féachaint do 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, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE2,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2015/1589 ón gComhairle an 13 Iúil 2015 lena leagtar 
síos rialacha mionsonraithe chun Airteagal 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh a chur chun feidhme3,

– ag féachaint do Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/161 ón gCoimisiún an 
2 Deireadh Fómhair 2015 lena bhforlíontar Treoir 2001/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir leis na gnéithe 
sábháilteachta a bhíonn ar phacáistíocht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine4,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán 
(CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear 
Treoracha 90/385/CEE agus 93/42/CEE ón gComhairle5,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2020/561 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 23 Aibreán 2020 lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/745 maidir le feistí leighis, a 
mhéid a bhaineann le dátaí cur chun feidhme forálacha áirithe de6,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/5 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos 
nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte 
lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid tréidliachta, agus lena mbunaítear 
Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 1901/2006 maidir le táirgí 
íocshláinte le haghaidh úsáid phéidiatraice agus Treoir 2001/83/CE maidir leis an gcód 
Comhphobail a bhaineann le táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine7,

– ag féachaint don togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir le measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte agus lena leasaítear Treoir 
2011/24/AE (COM(2018)0051), agus do sheasamh Pharlaimint na hEorpa ar an gcéad 
léamh an 14 Feabhra 2019 maidir leis an togra sin,

– ag féachaint don Chomhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a 
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bhaineann le Trádáil (TRIPS) agus do Dhearbhú Doha maidir le Comhaontú TRIPS 
agus an tSláinte Phoiblí;

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 8 Aibreán 2020 dar teideal ‘Treoir 
chun táirgí íocshláinte a sholáthar ar bhealach barrmhaith agus réasúnach chun 
ganntanas a sheachaint le linn phaindéim COVID-19’ (C(2020)2272),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2020 dar teideal ‘Uain 
na hEorpa: Deisiú agus Ullmhú don Chéad Ghlúin Eile’ (COM(2020)0456),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 27 Bealtaine 2020 maidir leis an 
bPlean Téarnaimh don Eoraip a bheith á chumhachtú ag buiséad AE 
(COM(2020)0442),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 10 Márta 2020 dar teideal ‘Straitéis 
Thionsclaíoch Nua don Eoraip’ (COM(2020)0102),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 20 Bealtaine 2020 maidir le Straitéis 
Bhithéagsúlachta AE don bhliain 2030 (COM(2020)0380),

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

– ag féachaint do rún an 18 Nollaig 2019 uaithi maidir le claochlú digiteach na seirbhísí 
sláinte agus an chúraim sa Mhargadh Aonair Digiteach a chumasú: cumhacht a 
thabhairt do na saoránaigh agus sochaí níos sláintiúla a thógáil2,

– ag féachaint don rún ó Pharlaimint na hEorpa an 2 Márta 2017 maidir leis na roghanna 
atá ag AE ó thaobh rochtain ar tháirgí íocshláinte a fheabhsú3,

– ag féachaint do threoirlínte an Tascfhórsa maidir le hinfhaighteacht táirgí íocshláinte atá 
údaraithe lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid tréidliachta, lena dtugtar le 
chéile an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus Stiúrthóirí na 
nGníomhaireachtaí Leigheasra (HMA), go háirithe treoirlínte an 1 Iúil 2019 dar teideal 
‘Guidance on detection and notification of shortages of medicinal products for 
Marketing Authorisation Holders (MAHs) in the Union (EEA)’ (EMA/674304/2018) 
(treoir maidir le ganntanais táirgí íocshláinte do Shealbhóirí Údaraithe Margaíochta san 
Aontas (LEE) a bhrath agus fógra a thabhairt fúthu), agus do threoirlínte an 4 Iúil 2019 
dar teideal ‘Good practice guidance for communication to the public on medicines: 
availability issues’ (EMA/632473/2018) (treoir um dhea-chleachtais maidir le 
cumarsáid leis an bpobal i dtaobh táirgí íocshláinte: saincheisteanna infhaighteachta),

– ag féachaint do na hardáin nuachruthaithe i bhfianaise ghéarchéim COVID-19 atá ann 
faoi láthair, amhail córas an Phointe Teagmhála Aonair don Tionscal (I-SPOC) de chuid 
EMA, lena ndéantar cuíchóiriú ar an bpróiseas le haghaidh ganntanais cógas a 
d‘fhéadfadh a bheith ann a thuairisciú chun iad a chosc agus chun na ganntanais sin a 
mharcáil chomh luath agus is féidir; ag féachaint don fhíoras gurbh fhéidir idirphlé a 
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dhéanamh idir geallsealbhóirí sa slabhra soláthair cógaisíochta agus rialtóirí de bharr na 
n-ardán sin agus gur éascaigh na hardáin an t-idirphlé sin,

– ag féachaint don tuarascáil ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) dar teideal ‘Táirgí 
íocshláinte riachtanacha a roghnú. Tuarascáil ó Choiste Saineolaithe EDS [cruinniú sa 
Ghinéiv ón 17 go dtí an 21 Deireadh Fómhair 1977]’ (Uimh. 615 den tSraith de 
Thuarascálacha Teicniúla ó EDS), tuarascáil ó Ardrúnaíocht EDS an 7 Nollaig 2001 dar 
teideal ‘Straitéis chógaisíochta EDS: nós imeachta athbhreithnithe chun nuashonrú a 
dhéanamh ar Liosta Eiseamlárach EDS de na Cógais Riachtanacha’ (EB109/8), an 
tuarascáil ó EDS ó Mhárta 2015 dar teideal ‘Rochtain ar Chógais Nua san Eoraip ’ agus 
an tuarascáil ó EDS an 9 Iúil 2013 dar teideal ‘Priority Medicines for Europe and the 
World’ (Táirgí Íocshláinte Tosaíochta don Eoraip agus don Domhan),

– ag féachaint do chur chuige EDS ‘Domhan Amháin, Sláinte Amháin’,

– ag féachaint do Sprioc Forbartha Inbhuanaithe Uimh. 3 na Náisiún Aontaithe dar teideal 
‘Beatha shláintiúil a áirithiú agus an fholláine a chur chun cinn do chách ag gach aois’,

– ag féachaint do Thuarascáil Uimh. 737 ó Sheanad na Fraince an 27 Meán Fómhair 2018 
maidir le ganntanas cógas agus vacsaíní – ina ndírítear ar bhealach níos cruinne ar 
shaincheisteanna sláinte poiblí sa slabhra soláthair cógas, a dhréachtaigh Jean-Pierre 
Decool thar ceann mhisean aimsithe fíoras an tSeanaid maidir le ganntanas cógas agus 
vacsaíní,

– ag féachaint don Treoir ón gCoimisiún maidir le hinfheistíocht dhíreach choigríche agus 
saorghluaiseacht chaipitil ó thríú tíortha, agus do shócmhainní straitéiseacha na hEorpa 
a chosaint i gcomhthéacs ghéarchéim COVID-19, sula ndéanfar Rialachán (AE) 
2019/452 (an Rialachán maidir le hInfheistíocht Dhíreach Choigríche a Scagadh) a chur 
i bhfeidhm, a bheidh i bhfeidhm go hiomlán amhail ón 11 Deireadh Fómhair 2020,

– ag féachaint do chonclúidí chruinniú na Comhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, 
Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí an 9 agus an 10 Nollaig 2019,

– ag féachaint do Thuarascáil 2016 ó Phainéal Ardleibhéil Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe 
maidir le Rochtain ar Chógais dar teideal ‘An nuálaíocht agus an rochtain ar 
theicneolaíochtaí sláinte a chur chun cinn’,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Nollaig 2019 maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)0640),

– ag féachaint do rún an 15 Eanáir 2020 uaithi maidir leis an gComhaontú Glas don 
Eoraip1,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh, ón gCoiste um Fhorbairt, ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, ón gCoiste 
um Iompar agus um Thurasóireacht agus ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.



Shábháilteacht Bia (A9-0142/2020),

A. de bhrí go bhfuil an fhadhb atá ann le fada an lá maidir le ganntanas cógas in AE tar éis 
dul in olcas go mór le blianta beaga anuas; de bhrí go bhfuil na ganntanais cógas imithe 
in olcas de dheasca an mhéadaithe ar an éileamh domhanda agus phaindéim COVID-19, 
rud a bhaineann an bonn de na seirbhísí sláinte sna Ballstáit agus lena mbaineann 
rioscaí suntasacha do shláinte agus cúram othar, lena n-áirítear dul chun cinn galar 
agus/nó dul in olcas na siomptóm, méadú ar mhoilleanna nó briseadh i gcúram nó i 
dteiripe, sealanna níos faide san ospidéal, méadú ar an nochtadh do chógais fhalsaithe, 
earráidí sa réim cógas nó teagmhais dhíobhálacha a tharlaíonn nuair a chuirtear cógas 
eile in ionad an chógais atá ar iarraidh, tarchur galar tógálach is féidir a sheachaint, 
anacair shíceolaíoch shuntasach, agus caiteachas níos airde don chóras cúraim sláinte; 
de bhrí go bhfuil sé de dhualgas ar na Ballstáit teacht ar réitigh thapa agus nithiúla, lena 
n-áirítear trí chomhordú agus gníomhaíocht chomhchoiteann Eorpach;

B. de bhrí go luaitear sna Conarthaí agus i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh go mbeidh rochtain ag gach duine ar chúram sláinte coisctheach maille leis an 
gceart tairbhe a bhaint as cóireáil leighis faoi na coinníollacha arna mbunú ag 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 
réigiúin is forimeallacha san Aontas; de bhrí gur bagairt sláinte poiblí atá ag dul i méid 
é an ganntanas cógas, bagairt a bhfuil tionchar tromchúiseach aici ar chórais cúraim 
sláinte agus ar an gceart atá ag gach othar in AE rochtain a fháil ar chóireáil leighis 
iomchuí;

C. de bhrí go bhfuil sé ar cheann de phríomhchuspóirí AE agus EDS, agus mar chuid de 
Sprioc Forbartha Inbhuanaithe 3, go n-áiritheofaí go bhfuil rochtain ag othair ar chógais 
bhunriachtanacha; de bhrí go mbraitheann an rochtain uilíoch ar chógais ar iad a bheith 
ar fáil go tráthúil agus ar a n-inacmhainneacht do chách, gan aon idirdhealú geografach 
ann;

D. de bhrí gur cheart rochtain a bheith ag othair ar a rogha cúraim sláinte agus cóireála 
leighis;

E. de bhrí go bhfuil an rochtain ar thástálacha diagnóiseacha agus vacsaíní oiriúnacha agus 
inacmhainne chomh tábhachtach céanna leis an rochtain ar chógais shábháilte, 
éifeachtacha agus inacmhainne;

F. de bhrí go bhfuil bunchúiseanna casta lena mbaineann tosca éagsúla le ganntanais 
cógas; de bhrí gur minic gurb iad cinntí áirithe a dhéanann an tionscal cógaisíochta, 
amhail deireadh a chur le táirgí agus tarraingt siar ó mhargaí Ballstát nach bhfuil chomh 
brabúsach sin, is cúis le ganntanas cógas;

G. de bhrí go bhfuil sé ríthábhachtach ganntanais cógas a chosc agus maolú a dhéanamh ar 
na éifeachtaí a bhaineann leo i gcás ina dtarlaíonn siad;

H. de bhrí gur cheart go gcumhdófaí le straitéis éifeachtúil bearta chun ganntanais cógas a 
mhaolú, ach bearta chun a áirithiú nach dtarlóidh a leithéid sa chéad áit freisin, ag 
féachaint ar na bunchúiseanna éagsúla a bhíonn le ganntanais; 



I. de bhrí nach ann do shainmhínithe comhchuibhithe i measc na mBallstát ar 
‘ghanntanas’, ‘teannas’, ‘suaitheadh soláthair’, ‘anás stoic’ agus ‘róstocáil’; de bhrí gur 
cheart idirdhealú a dhéanamh idir ‘táirgí íocshláinte lena mbaineann mórleas teiripeach’ 
(MITManna) agus ‘cógais lena mbaineann leas sláinte agus straitéiseach’ (MISSanna);

J. de bhrí go gcuireann ganntanais cógas costais shuntasacha ar gheallsealbhóirí sláinte 
poiblí agus príobháideacha araon;

K. de bhrí go bhfuil an chógaisíocht ar cheann de cholúin an chúraim sláinte, agus de bhrí 
gur bagairt thromchúiseach ar shláinte an phobail agus ar inbhuanaitheacht na gcóras 
náisiúnta cúraim sláinte iad an rochtain neamhleor ar tháirgí íocshláinte 
bunriachtanacha agus na praghsanna arda ar chógais nuálacha;

L. de bhrí, i mórán cásanna, go bhfuil méadú tagtha i gcaitheamh na mblianta ar na 
praghsanna ar chógais nua, go háirithe cóireálacha ailse, agus nach bhfuil cuid mhór 
saoránach de chuid AE in acmhainn íoc astu anois;

M. de bhrí gurb é tionscal na gcógas cineálach agus bithshamhlach a sholáthraíonn formhór 
na gcógas d’othair AE (beagnach 70 % de na hearraí cógaisíochta a dháiltear);

N. de bhrí gur bealach tábhachtach é chun iomaíocht a mhéadú, praghsanna a laghdú agus 
inbhuanaitheacht na gcóras cúraim sláinte a áirithiú go dtiocfadh táirgí cineálacha agus 
bithshamhlacha isteach sa mhargadh; de bhrí nár cheart moill a chur ar a dteacht isteach 
sa mhargadh;

O. de bhrí go bhfuil ról tábhachtach le himirt ag monaróirí táirgí cineálacha atá bunaithe in 
AE ó thaobh an fás atá ag teacht ar an éileamh ar chógais inacmhainne sna Ballstáit a 
shásamh;

P. de bhrí gurb ionann na cógais chun cóireáil in aghaidh ailse, diaibéitis, ionfhabhtuithe 
agus neamhoird an chórais néaróg agus níos mó ná leath de na ganntanais cógas sin; de 
bhrí go ndealraíonn sé gurb iad na sainearraí cógaisíochta in-insteallta is mó atá i mbaol 
ó thaobh ganntanas cógas de mar gheall ar chastacht a bpróiseas monaraíochta;

Q. de bhrí go bhféadfadh ganntanais cógas rath na dtionscnamh sláinte de chuid an Aontais 
agus na mBallstát a chur i mbaol, amhail Plean na hEorpa chun an Ailse a Chomhrac;

R. de bhrí, i mBallstáit ina bhfuil margaí beaga, gur minic nach mbíonn na cógais in 
aghaidh galair neamhchoitianta ar fáil nó nach mbíonn siad ar fáil ach ar phraghsanna 
atá i bhfad níos airde ná mar atá i margaí atá níos mó;

S. de bhrí go bhfuil sé léirithe ag paindéim COVID-19 a thábhachtaí atá margadh 
inmheánach dea-fheidhmiúil agus slabhraí soláthair láidre le haghaidh cógas agus 
trealamh leighis; de bhrí go bhfuil gá le hidirphlé Eorpach faoin gcaoi ar féidir é sin a 
áirithiú;

T. de bhrí nach réiteach cuí iad tionscnaimh neamhchomhordaithe ar an leibhéal náisiúnta, 
amhail stoc-charnadh cógas agus pionóis, agus go bhféadfadh baol níos mó a bheith ann 
ó thaobh ganntanais cógas de mar thoradh orthu;

U. de bhrí go bhfuil nasc idir caillteanas neamhspleáchas sláinte na hEorpa agus 
athshuíomh an táirgthe, agus go bhfuil 40 % de tháirgí deiridh íocshláinte a bhíonn á 



margú in AE ag teacht ó thríú tíortha anois; de bhrí go bhfuil an slabhra soláthair fós ag 
brath go mór ar fhochonraitheoirí chun amhábhair chógaisíochta a tháirgeadh lasmuigh 
de AE, áit a mbíonn costais an tsaothair agus na caighdeáin chomhshaoil níos ísle go 
minic, d’ainneoin go bhfuil bonneagar láidir monaraíochta ag an Eoraip, agus go 
dtáirgtear 60 % go 80 % de chomhábhair ghníomhacha cheimiceacha lasmuigh de AE, 
go príomha sa tSín agus san India; de bhrí gur 20 % a bhí sa chionmhaireacht sin 30 
bliain ó shin; de bhrí go dtuairiscítear go dtáirgeann an dá thír sin 60 % de 
pharaicéiteamól, 90 % de pheinicillin agus 50 % d’iobúpróifein an domhain; de bhrí, go 
dtí seo, nach gá lipéad ná lipéadú atá infheicthe ag na hothair agus ag na custaiméirí a 
bheith ar tháirgí íocshláinte agus ar chomhábhair ghníomhacha chógaisíochta (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 go bhfuil sé léirithe ag an mbriseadh sa slabhra soláthair dhomhanda 
de dheasca phaindéim COVID-19 a spleáiche atá an tAontas ar thriú tíortha san earnáil 
sláinte; de bhrí go bhfuil sé léirithe ag paindéim an choróinvíris nua go bhfuil 
ganntanais feistí leighis, táirgí leighis agus trealamh cosanta ann;

V. de bhrí go bhfuil earnáil láidir táirgthe cógaisíochta ag AE i gcónaí, go háirithe san 
earnáil nuálach, agus gurb é an t-onnmhaireoir táirgí cógaisíochta is mó ar domhan é, 
mar chuid de thrádáil dhomhanda in earraí cógaisíochta; de bhrí go n-íslítear an praghas 
atá ar chógais nuair a sholáthraítear cógais chineálacha ar chostas níos ísle lena 
mbaineann monarú lasmuigh de AE, rud a imríonn tionchar ar bhuiséid cúraim sláinte 
na mBallstát agus ar rochtain na n-othar;

W. de bhrí go bhfuil géarchéim eacnamaíoch i ndán do AE, de dheasca ghéarchéim sláinte 
COVID-19, a mbeidh tionchar aici ar ghanntanais cógas agus ar iomaíochas an tionscail 
cógaisíochta in AE;

X. de bhrí go bhfuil sé chomh tábhachtach céanna na láithreáin táirgthe atá ann cheana in 
AE a chosaint agus a chothú agus tírdhreach taighde na hEorpa a neartú;

Y. de bhrí gurb iad na torthaí a bhíonn ar an éileamh méadaitheach i dteannta brú 
praghsanna ná comhchruinniú an tsoláthair i gcás APInna, laghdú ar líon na monaróirí 
ceimiceán agus easpa réitigh mhalartacha i gcás fadhbanna, mar atá léirithe ag 
géarchéim COVID-19 atá ann faoi láthair;

Z. de bhrí nach leor na stoic táirgí íocshláinte lena mbaineann mórleas teiripeach agus a 
bhfuil tábhacht sláinte agus straitéiseach leo, go bhfuil APInna saor agus éasca lena 
dtáirgeadh, agus go bhfuil cógais aibí, atá riachtanach don tsláinte phoiblí, gann go 
háirithe; de bhrí go n-oibríonn gnólachtaí cógaisíochta de réir an mhodha ‘díreach in 
am’, rud a fhágann gur féidir le monaróirí a bheith i mbaol suaití soláthair i gcás ina 
bhfuil briseadh sa táirgeadh nó sa slabhra soláthair nó luaineachtaí in éileamh an 
mhargaidh nach bhfuiltear ag súil leo;

AA. de bhrí go ndéantar ‘onnmhairí comhthreomhara’ chuig tíortha ina bhfuil an cógas i 
dtrácht níos daoire a éascú mar thoradh ar an bpraghsáil dhifreálach sna Ballstáit; de 
bhrí go bhféadfadh sé a bheith mar thoradh neamhbheartaithe ar onnmhairí 
comhthreomhara, i gcásanna áirithe, go gcuirfí isteach ar an soláthar ar fud na 
mBallstát, rud a rannchuideodh, ar an gcaoi sin, le héagothromaíochtaí sa mhargadh; de 
bhrí gur iarr Parlaimint na hEorpa i rún an 2 Márta 2017 uaithi ar an gCoimisiún agus ar 
an gComhairle measúnú a dhéanamh ar thionchar na trádála comhthreomhaire agus na 



gcuótaí soláthair;

AB. de bhrí, in éagmais comhordú éifeachtach ar leibhéal AE, go bhfuil éagothromaíocht sa 
mhargadh mar thoradh ar stoc-charnadh míchuí i roinnt Ballstát, rud a chuireann le 
ganntanais cógas agus a laghdaíonn an rochtain atá ag othair ar chóireáil ar fud AE;

AC. de bhrí go bhfuil sé léirithe go bhfuil bearta neamhchomhordaithe ar an leibhéal 
náisiúnta neamhéifeachtach ó thaobh géarchéim COVID-19 a chomhrac, agus go bhfuil 
gá le comhordú agus idirphlé uile-Eorpach;

AD. de bhrí go bhfuil sé tugtha chun suntais ag paindéim COVID-19 go bhfuil comhordú i 
measc institiúidí AE, rialtóirí agus saineolaithe ar an slabhra soláthair cógaisíochta 
ríthábhachtach chun freagairt do ghéarchéimeanna sláinte agus do bhriseadh soláthair 
amhail ganntanais cógas; de bhrí go bhfuil sé léirithe ag an bpaindéim freisin a 
thábhachtaí atá an comhordú idir beartais agus seirbhísí AE chun freagairt go pras agus 
go héifeachtúil d’éigeandálaí agus chun ganntanais cógas a chosc, agus chun iad a 
mhaolú i gcás ina dtarlaíonn siad;

AE. de bhrí go bhfuil méadú ag teacht ar líon na mBallstát atá ag iarraidh stoc-chairn 
náisiúnta soláthairtí leighis a bhunú, agus go mbeadh an t-éileamh ina dhiaidh sin dá 
thoradh sin níos mó ná na réamhaisnéisí éilimh atá ann faoi láthair bunaithe ar an 
riachtanas eipidéimeolaíoch; de bhrí gur féidir soláthróirí a chur faoi bhrú suntasach 
mar thoradh ar mhéadú tobann ar an éileamh agus, dá bhrí sin, go bhféadfadh dúshláin a 
bheith ann ó thaobh freastal ar an éileamh i dtíortha eile;

AF. de bhrí gur chuir géarchéim airgeadais 2009 faoi deara do thíortha na hEorpa bearta 
teorannaithe costas neamh-inbhuanaithe a thabhairt isteach amhail forálacha 
aisghlámtha agus sásraí soláthair neamhéifeachtúla chun an caiteachas cógaisíochta a 
laghdú, agus, dá bharr sin, gur tarraingíodh táirgí agus cuideachtaí den mhargadh;

AG. de bhrí go bhfuil bac á chur ar ghluaiseacht cógas laistigh den mhargadh aonair mar 
gheall ar an easpa rialacha comhchuibhithe i measc na mBallstát; 

AH. de bhrí go bhfuil sé léirithe ag géarchéim COVID-19 go bhfuil baol níos mó ann go 
ndéanfaí iarracht acmhainneachtaí cúraim sláinte a fháil trí infheistíocht dhíreach 
choigríche agus gur gá comhroinnt na n-acmhainneachtaí luachmhara sin laistigh den 
mhargadh aonair a choinneáil agus a fheabhsú;

AI. de bhrí gur chun leas bunúsach AE agus a Bhallstát é go mbeadh tionscal cógaisíochta 
san Eoraip atá láidir, nuálach agus iomaíoch;

AJ. de bhrí go bhfuil an creat dlíthiúil cuí ag teastáil ón tionscal cógaisíochta chun gur féidir 
leis dul i mbun taighde, forbartha agus táirgthe ar earraí cógaisíochta laistigh de AE;

AK. de bhrí go gcruthaíonn cosaint phaitinne creat dlíthiúil, rud atá tábhachtach don 
nuálaíocht chógaisíochta, mar go dtugann sé dreasachtaí airgeadais do chuideachtaí 
chun na costais taighde agus forbartha (T&F) a bhaineann le cógais nua a chumhdach;

AL. de bhrí go bhfuil cead ag na Ballstáit cinneadh a dhéanamh maidir le forais bhreise chun 
ceadúnais éigeantacha a dheonú, agus cinneadh a dhéanamh i dtaobh céard is éigeandáil 
náisiúnta ann;



AM. de bhrí go bhfuil na sásraí um fhógra a thabhairt d’oibreoirí an tslabhra soláthair, agus 
go háirithe do chógaiseoirí, maidir le ganntanas cógas sna Ballstáit an-ilroinnte faoi 
láthair; de bhrí go bhféadfadh sé sin cosc a chur le faireachán agus cumarsáid 
leormhaith idir údaráis na mBallstát maidir le ganntanais cógas; 

AN. de bhrí go n-iarrtar le hAirteagal 81 de Threoir 2001/83/CE 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 ganntanais a sheachaint le linn phaindéim COVID-19; 
de bhrí go n-aithníonn an Coimisiún sna treoirlínte sin nach bhfuil aon tír 
neamhthuilleamaíoch ó thaobh amhábhar, APInna, táirgí idirmheánacha nó cógais 
chríochnaithe de atá riachtanach chun go bhfeidhmeoidh an córas sláinte go cuí;

AO. de bhrí, mar a luaigh an Coimisiún, gur tháinig méadú suntasach ar tháirgeadh APInna 
agus táirgí íocshláinte araon in AE mar gheall ar fhreagairt na mBallstát ar ghéarchéim 
phaindéim COVID-19, faoinar ghá slabhraí soláthair agus línte táirgthe a atheagrú dá 
bharr; de bhrí gur leag an Coimisinéir Stella Kyriakides béim sna ráitis a rinne sí le linn 
chruinniú an 22 Aibreán 2020 le comhaltaí an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte 
Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (ENVI) i bParlaimint na hEorpa ar an ngá atá le 
táirgeadh cógas agus an leibhéal nuálaíochta laistigh de AE 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 gur féidir leo rannchuidiú le ganntanais drugaí a chosc;

AP. de bhrí gur leag Parlaimint na hEorpa, ina rún an 8 Márta 20111, agus an Chomhairle, 
ina conclúidí an 13 Meán Fómhair 2010, araon béim ar an ngá atá le nós imeachta 
comhchoiteann a thabhairt isteach le haghaidh soláthar comhpháirteach frithbheart 
leighis, agus go háirithe vacsaíní paindéime; de bhrí go dtugtar spreagadh le Cinneadh 
Uimh. 1082/2013/AE 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 Soláthar Comhpháirteach ann roimh ré idir na Ballstáit 
rannpháirteacha;

AQ. de bhrí gur fhógair an Coimisiún go bhfuil sé ar intinn aige, faoi dheireadh 2020, moltaí 
a fhoilsiú maidir le straitéis chógaisíochta de chuid AE amach anseo;

AR. de bhrí go bhfuil an bainistiú iompair agus lóistíochta ríthábhachtach chun cógais, táirgí 
cógaisíochta, trealamh leighis, trealamh cosanta pearsanta, soláthairtí leighis agus 
amhábhair eile a sholáthar, go háirithe toisc gur mó castacht a bhaineann leis an slabhra 
iompair i gcónaí; de bhrí go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh trasnuithe teorann ‘lána 
ghlais’ éifeachtacha ann i dteannta lánaí meara chun sreabhadh cógas gan bhac a 
áirithiú, bacainní riaracháin a laghdú agus an rochtain ar sheirbhísí iompair a éascú;

AS. de bhrí gur cheart ardchaighdeáin sábháilteachta agus caomhnú dálaí oibre cuibhiúla 
d’oibrithe a ráthú; de bhrí gur cheart, leis an rialáil chógaisíochta, cáilíocht, caighdeán, 

1 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Márta 2011 maidir le meastóireacht ar bhainistiú 
fhliú H1N1 in 2009-2010 in AE (IO C 199 E, 7.7.2012, lch. 7).

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 
agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2119/98/CE (IO L 293, 5.11.2013, lch. 1). 



sábháilteacht agus éifeachtúlacht an tsoláthair cógas idir na Ballstáit a áirithiú;

AT. de bhrí go mbíonn othair ag brath ar rochtain chothrom agus éifeachtúil a bheith acu ar 
chógais, rud atá bunaithe ar mhargadh aonair inbhuanaithe, iomaíoch, ilfhoinsí agus 
dea-fheidhmiúil, an Limistéar Iompair Eorpach Aonair san áireamh;

AU. de bhrí go bhfuil sé léirithe ag ráig COVID-19 go bhfuil cúrsaíocht cógas laistigh de AE 
agus lasmuigh de ríthábhachtach chun na srianta atá ann a shárú agus chun tús áite a 
thabhairt do chúrsaíocht earraí bunriachtanacha;

AV. de bhrí gur gá ráig COVID-19 a chosc chun nach rachaidh an staid shocheacnamaíoch 
agus dálaí maireachtála na saoránach leochaileach in olcas;

AW. de bhrí go bhfuil an t-athrú aeráide, in éineacht leis an domhandú, an t-uirbiú agus an 
méadú ar thaisteal, ar cheann de na tosca is cúis le hiomadú eipidéimí, chomh maith 
lena leathnú geografach agus le méadú ar an tionchar a bhíonn acu; de bhrí gur 
neartaíodh an faireachas Eorpach a dhéantar ar ghalair veicteoir-iompartha amhail an 
mhaláire, an fiabhras deinge, fiabhras Chikungunya, víreas Zika agus víreas na Níle 
Thiar;

AX. de bhrí go bhfuil comhghaol níos mó ann idir díothú na bithéagsúlachta, an trádáil 
neamhdhleathach i bhfiadhúlra, leathadh na ngnáthóg saorga agus an damáiste a 
dhéantar do cheantair nádúrtha ina bhfuil dlúthdhaonra, mar aon le modhanna neamh-
inbhuanaithe sa táirgeadh bia agus leathadh ‘zónóisí’, i.e. pataiginí ainmhithe a bheith á 
dtarchur chuig daoine agus iad a bheith ag scaipeadh go tapa; de bhrí gur foinse 
thábhachtach í an bhithéagsúlacht le haghaidh cógais atá ann cheana agus le haghaidh 
na forbartha a d’fhéadfaí a dhéanamh ar dhrugaí amach anseo;

1. á chur i bhfáth go bhfuil gá geostraitéiseach ann go mbainfeadh an tAontas 
neamhspleáchas amach arís ó thaobh cúram sláinte de, go n-áiritheodh sé soláthar 
inacmhainne cógas, trealaimh leighis, feistí leighis, substaintí gníomhacha, uirlisí 
diagnóiseacha agus vacsaíní go tapa agus go héifeachtúil, agus go ndéanfadh sé aon 
ghanntanais ina dtaobh a chosc, ar bhealach lena dtugtar tús áite do leas agus 
sábháilteacht othar; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé a áirithiú go mbeidh rochtain 
chothrom ag na Ballstáit ar fad ar an slabhra soláthair; á thabhairt chun suntais, chun na 
críche sin, gur gá do thionscal cógaisíochta an Aontais slabhra soláthair éagsúlaithe 
agus plean maolaithe riosca maidir le ganntanas cógas a bheith aige chun dul i ngleic le 
haon leochaileachtaí agus aon bhaol dá slabhra soláthair;

2. á chur i bhfios, cé gurb iad na Ballstát atá freagrach as a gcuid beartas sláinte poiblí a 
shainiú agus a eagrú, gurb é an tAontas atá freagrach as an reachtaíocht chógaisíochta 
mar aon le beartais éagsúla na sláinte poiblí agus gur faoi AE atá sé bearta náisiúnta a 
chomhordú agus a chomhlánú chun rochtain ar sheirbhísí sláinte inacmhainne agus 
ardcháilíochta a áirithiú do shaoránaigh agus cónaitheoirí uile AE;

3. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé leasanna agus sábháilteacht na n-othar a chur i 
gcroílár na mbeartas sláinte i gcónaí gan aon idirdhealú a dhéanamh sa rochtain ar 
chógais agus ar chóireálacha, go bhfuil gá le comhar agus comhordú níos dlúithe idir na 
Ballstáit agus gur gá malartú dea-chleachtas a éascú; á thabhairt chun suntais go 
bhféadfaí díobháil a dhéanamh d’othair de dheasca ganntanais cógas agus feistí leighis; 
á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit comhordú go dlúth chun athléimneacht 



agus inbhuanaitheacht shlabhra soláthair an chúraim sláinte a chosaint agus chun a 
áirithiú go mbeidh fáil leanúnach ar chógais;

4. á chur i bhfáth gur bagairt thromchúiseach é an ganntanas cógas ar an gceart atá ag 
othair in AE cóireáil leighis riachtanach a fháil, rud as a dtagann neamhionannais idir 
othair ag brath ar a dtír chónaithe agus a d’fhéadfadh cur isteach ar an margadh aonair;

5. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sainmhíniú comhchuibhithe ar leibhéal AE ar 
‘ghanntanas’, ‘teannas’, ‘suaitheadh soláthair’, ‘anás stoic’ agus ‘róstocáil’; á iarraidh ar 
an gCoimisiún oibriú i dtreo na sainmhínithe comhchuibhithe sin i ndlúthchomhar leis 
na Ballstáit agus na geallsealbhóirí ábhartha uile, lena n-áirítear eagraíochtaí othar; á 
iarraidh ar an gCoimisiún, go háirithe, an sainmhíniú ar ‘ghanntanas’ mar a mhol 
tascfhórsa comhpháirteach na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí (EMA) agus 
Stiúrthóirí na nGníomhaireachtaí Leigheasra (HMA) in 2019 a neartú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún idirdhealú a dhéanamh idir ‘táirgí íocshláinte lena mbaineann mórleas 
teiripeach’ (MITManna), i.e. cógais ar dócha go ndéanfadh briseadh ina n-úsáid mar 
chóireáil prognóis riachtanach na n-othar a chur i mbaol sa ghearrthéarma nó sa 
mheántéarma nó seans an othair a laghdú go suntasach ó thaobh an dul chun cinn a 
d’fhéadfadh an galar a dhéanamh, nó i gcás galar nach bhfuil roghanna teiripeacha 
oiriúnacha ann ina leith i gcainníocht leordhóthanach, agus ‘táirgí íocshláinte a bhfuil 
tábhacht sláinte agus straitéiseach leo’ (MISSanna) lena mbainfeadh baol láithreach do 
bheatha an othair dá mbeadh briseadh ina n-úsáid mar chóireáil;

6. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach go ndéanfaí measúnú ar na bunchúiseanna lena 
mbaineann tosca éagsúla atá le ganntanais cógas agus go dtabharfaí aghaidh orthu; á 
chur in iúl gur geal léi, sa chomhthéacs sin, an glao ar thairiscintí a sheol an Coimisiún 
le haghaidh staidéar ar na cúiseanna a bhíonn le ganntanas cógas san Aontas agus á 
iarraidh go bhfoilseofaí an staidéar faoi dheireadh na bliana; á iarraidh, áfach, go 
ndéanfaí staidéar eile ar an tionchar a bhíonn ag ganntanais cógas ar chúram, cóireáil 
agus sláinte na n-othar;

7. 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;

8. á chur in iúl gur geal léi an togra ón gCoimisiún le haghaidh clár sláinte Eorpach nua 
(EU4Health) agus gurb é ceann dá chuspóirí sonraithe go ndéanfaí infhaighteacht agus 
inrochtaineacht cógas agus trealaimh leighis a chur chun cinn; á iarraidh go ndéanfaí 
gníomhaíocht chomhpháirteach maidir le ganntanas cógas a chosc, a mhaoineofar faoin 
gclár sláinte a bheidh ann amach anseo;

9. á mheabhrú gur dúshlán domhanda é an ganntanas cógas; á chur i bhfáth gurb iad na 
tíortha atá i mbéal forbartha, amhail roinnt tíortha san Afraic, na tíortha is mó atá thíos 
leis na ganntanais sin; á iarraidh go rachfaí i ngleic leis an rochtain ar chógais i dtíortha 
atá i mbéal forbartha i gcomhthéacs níos leithne i gcreat EDS; á iarraidh ar an 
gCoimisiún agus ar na Ballstáit an tacaíocht a thugann siad do thíortha atá i mbéal 
forbartha a mhéadú, go háirithe tríd an gcúlchiste straitéiseach RescEU;

10. ag cur béim ar an gceart bunúsach atá gach duine caighdeán maireachtála a theachtadh 
atá leormhaith dá sláinte agus dá ndea-bhail féin agus do shláinte agus dea-bhail a 



dteaghlaigh, mar a chumhdaítear in Airteagal 25 de Dhearbhú Uilechoiteann Chearta an 
Duine; á mheabhrú, ina leith sin, go bhfuil AE tiomanta d’ardleibhéal cosanta do 
shláinte an duine a áirithiú ina bheartais agus ina ghníomhaíochtaí uile, i gcomhréir le 
hAirteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus prionsabal an 
Chomhtháthaithe Beartais ar mhaithe le Forbairt, i gcomhréir iomlán le gealltanais 
idirnáisiúnta, go háirithe Clár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe agus Sprioc 
Forbartha Inbhuanaithe 3 ‘Beatha shláintiúil a áirithiú agus folláine a chur chun cinn do 
chách ag gach aois’;

Soláthairtí a áirithiú chun leas na n-othar, rochtain ar chóireáil leighis a áirithiú do gach 
othar, agus neamhspleáchas sláinte AE a athbhunú

11. á mheabhrú go mbíonn tionchar díreach ag ganntanais cógas ar shláinte agus 
sábháilteacht othar agus ar a bheith in ann leanúint dá gcóireáil; á chur i bhfáth, i gcás 
na n-othar, gurb iad seo a leanas iarmhairtí na nganntanas cógas: dul chun cinn an 
ghalair agus/nó dul in olcas na siomptóm mar gheall ar mhoill ar an gcóireáil, tarchur 
galar tógálach is féidir a sheachaint, méadú ar an nochtadh do chógais fhalsaithe, agus 
anacair shíceolaíoch shuntasach d’othair agus dá dteaghlach; á mheabhrú nach bhfuil 
aon Bhallstát neamhthuilleamaíoch ó thaobh amhábhar, táirgí idirmheánacha, APInna 
nó cógais chríochnaithe de atá riachtanach chun feidhmiú cuí an chórais sláinte a 
áirithiú;

12. ag tabhairt dá haire go bhfuil an baol an-ard i measc daoine leochaileacha amhail leanaí, 
daoine scothaosta, mná torracha, daoine atá faoi mhíchumas, othair a bhfuil galair 
ainsealacha nó ailse orthu, nó daoine atá in aonad dianchúraim;

13. á mheabhrú go bhfuil ganntanais ann ó thaobh na hormón a thugtar do mhná le 
haghaidh frithghiniúna agus teiripe athsholáthair hormón (TAH); ag tabhairt dá haire, 
agus é ina ábhar imní di, gur bagairt iad na ganntanais sin ar shláinte agus cearta gnéis 
agus atáirgthe na mban agus na gcailíní; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé feabhas a 
chur ar an rialú agus an bainistiú a dhéantar ar mhonarú, stoc-charnadh agus margú na 
gcógas sin chun leanúnachas sna slabhraí soláthair, praghsáil chothrom agus 
infhaighteacht do mhná a áirithiú;

14. á chur i bhfios go láidir, maidir le praghas níos airde ar an gcógas ionaid a mholtar don 
othar, ráta aisíocaíochta níos ísle nó cás nach ann d’aisíocaíocht, gurb ionann an méid 
sin, i roinnt Ballstát, agus constaic mhór ar an rochtain ar chógais do dhaoine ar ioncam 
íseal nó dóibh siúd a bhfuil galair ainsealacha orthu; á iarraidh ar na Ballstáit rochtain a 
áirithiú ar chógais ionaid ar phraghas coibhéiseach nó ar chógais ionaid atá faoi réir 
aisíocaíocht chomhchosúil i gcás ganntanas soláthair;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún sonraí faoi riachtanais fhéintuairiscithe nach bhfuiltear ag 
freastal orthu maidir leis an rochtain ar chógais a áireamh i Staidreamh AE ar Ioncam 
agus Dálaí Maireachtála (EU-SILC), ós rud é nach ndéantar an rochtain ar chógais a 
thomhas in EU-SILC faoi láthair;

16. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit an ghníomhaíocht mhear is gá a dhéanamh 
chun slándáil an tsoláthair táirgí leighis a áirithiú, chun spleáchas AE ar thríú tíortha a 
laghdú agus chun tacú leis an táirgeadh áitiúil cógaisíochta, le haghaidh cógais lena 
mbaineann mórleas teiripeach, agus tosaíocht á tabhairt do tháirgí íocshláinte a bhfuil 
tábhacht sláinte agus straitéiseach leo i ndlúthchomhar leis na Ballstáit; á iarraidh ar an 



gCoimisiún agus na Ballstáit, i gcomhar leis na geallsealbhóirí ábhartha, léarscáil a 
tharraingt suas de shuíomhanna táirgthe AE i dtríú tíortha mar aon le léarscáil forbartha, 
a úsáidfear mar thagairt, de na suíomhanna táirgthe atá ann cheana agus a d‘fhéadfadh a 
bheith ann in AE, chun gur féidir a n-acmhainneacht a chothú, a nuachóiriú agus a 
neartú, i gcás inar gá agus inar féidir sin agus ina bhfuil sé inmharthana; á chur i bhfáth 
a thábhachtaí atá sé go mbeadh an tionscal cógaisíochta in ann aghaidh a thabhairt ar 
mhéadú tobann ar an éileamh i gcásanna criticiúla;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún aghaidh a thabhairt, ina chuid straitéisí cógaisíochta agus 
tionsclaíochta atá ar na bacáin, ar shaincheisteanna a bhaineann le hinfhaighteacht, 
inrochtaineacht agus inacmhainneacht cógas, leis an gcomhar idir údaráis rialála 
náisiúnta, agus le spleáchas AE ar thríú tíortha ó thaobh acmhainneacht mhonaraíochta, 
soláthar APInna agus ábhair thosaigh de; á chreidiúint nach mór go n-áireofaí bearta 
rialála sna straitéisí sin agus nach mór go dtabharfaí spreagadh leo do tháirgeadh 
APInna agus cógas in AE atá bunriachtanach ionas go mbeidh cógais ar fáil, go mbeidh 
praghas réasúnta orthu, go mbeidh siad inbhuanaithe agus go mbeidh rochtain ag cách 
orthu;

18. á iarraidh ar an gCoimisiún colún sa straitéis chógaisíochta atá ar na bacáin a dhéanamh 
den ghanntanas cógas agus fóram cógaisíochta a chruthú, faoi mhaoirseacht EMA, 
faoina dtabharfaí le chéile lucht ceaptha beartas, rialtóirí, íocóirí, eagraíochtaí othar agus 
tomhaltóirí, ionadaithe ón tionscal agus geallsealbhóirí ábhartha eile i slabhra soláthair 
an chúraim sláinte chun ganntanais a chosc, aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna 
inbhuanaitheachta cógaisíochta agus iomaíochas thionscal cógaisíochta na hEorpa a 
áirithiú; á iarraidh ar an gCoimisiún, go háirithe, an t-idirphlé leis na geallsealbhóirí 
ábhartha agus leis na gníomhaithe idirnáisiúnta a neartú tuilleadh chun measúnú a 
dhéanamh ar chóireálacha agus vacsaíní nua agus le EMA chun teacht ar bhealaí chun 
measúnuithe eolaíocha idir gníomhaireachtaí náisiúnta a ailíniú go mear, lena n-áirítear 
maidir le comhoibriú sa chéim réamh-mheasúnaithe sula gcuirfear sonraí cliniciúla 
riachtanacha ar fáil, maidir le hailíniú ghiniúint na sonraí tar éis an fhormheasta, agus 
maidir le cineálacha cur chuige solúbtha le haghaidh dlús a chur le táirgeadh cóireálacha 
agus vacsaíní;

19. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go ráthófar lena straitéis chógaisíochta go 
ndéanfar cleachtais ghnó neamh-inghlactha a chomhrac áit ar bith ar an slabhra soláthair 
cógas a d’fhéadfadh an bonn a bhaint den trédhearcacht agus den chaidreamh cothrom 
idir na heintitis phoiblí agus phríobháideacha éagsúla a bhfuil baint dhíreach nó 
indíreach acu le comhlíonadh na bunseirbhíse poiblí ó thaobh rochtain ar chógais a 
áirithiú;

20. ag tathant ar an gCoimisiún agus na Ballstáit, i gcás inar gá chun leas an phobail, 
breithniú a dhéanamh ar bhearta a thabhairt isteach mar aon le dreasachtaí airgeadais i 
gcomhréir leis na rialacha maidir le Státchabhair agus beartais inbhuanaithe mar 
mhalairt ar ghealltanais, bonn láidir tionsclaíoch na hEorpa sa chógaisíocht a chosaint 
agus an tionscal a spreagadh chun a chuid oibríochtaí a lonnú in AE, ó tháirgeadh 
APInna go monarú, pacáistiú agus dáileadh cógas; ag tathant ar na Ballstáit na 
hoibríochtaí atá ann cheana a choinneáil, mar shampla trí luach saothair a thabhairt as 
infheistíocht a dhéanamh i gcáilíocht na gcógas agus i slándáil an tsoláthair; ag cur béim 
ar thábhacht straitéiseach na hearnála sin agus ar a thábhachtaí atá sé infheistíocht a 
dhéanamh i gcuideachtaí Eorpacha chun acmhainní a éagsúlú agus chun forbairt 
teicneolaíochtaí táirgthe nuálacha a spreagadh lenar féidir feabhas a chur ar 



fhreagrúlacht na línte táirgthe ina n-iomláine; á mheabhrú nár cheart aon chistiú poiblí a 
thabhairt ach ar choinníoll go bhfuil trédhearcacht agus inrianaitheacht iomlán sna 
hinfheistíochtaí, go bhfuil na hoibleagáidí soláthair ar an margadh Eorpach á 
gcomhlíonadh, agus go ndéantar an toradh is fearr a éascú d’othair, lena n-áirítear ó 
thaobh inrochtaineacht agus inacmhainneacht na gcógas táirgthe de;

21. ag tathant ar an gCoimisiún agus na Ballstáit an creat eacnamaíoch cuí a chur i 
bhfeidhm chun na hacmhainneachtaí monaraíochta atá ann cheana maidir le cógais, an 
teicneolaíocht agus APInna san Eoraip a choinneáil agus a nuachóiriú, mar shampla trí 
luach saothair a thabhairt as infheistíocht a dhéanamh i gcáilíocht na gcógas agus i 
slándáil an tsoláthair; 

22. á chur i bhfáth gur crann taca tábhachtach sa tionscal i gcónaí í an earnáil chógaisíochta 
agus go gcruthófar go leor post inti amach anseo freisin;

23. á mheas gur deis mhór atá sa Chomhaontú Glas don Eoraip chun monaróirí cógaisíochta 
a spreagadh chun páirt a ghlacadh sa phlean téarnaimh ghlais faoina mbeidís ag 
táirgeadh i gcomhréir le caighdeáin chomhshaoil agus éiceolaíocha;

24. á chur i bhfios go láidir go bhféadfadh sé nach féidir gach slabhra soláthair leighis a 
aisdúichiú go hiomlán i ngeilleagar domhanda; á iarraidh ar an gCoimisiún, na Ballstáit 
agus comhpháirtithe iltaobhacha AE, go háirithe an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte 
(EDS) agus an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (EDT), creat idirnáisiúnta a bhunú chun 
cáilíocht agus sláine na slabhraí soláthair domhanda a áirithiú chun teorainn a chur le 
húsáid na mbeart cosantach díobhálach, agus na caighdeáin saothair agus chomhshaoil 
is airde á gcomhlíonadh sa táirgeadh ar fud an domhain ag an am céanna; á iarraidh ar 
an gCoimisiún, sa chomhthéacs sin, bearta a áireamh sa straitéis chógaisíochta nua chun 
dul i ngleic le haon bhriseadh sna slabhraí soláthair domhanda; á iarraidh ar an 
gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a bhaineann le soláthar cógas, 
lena n-áirítear i gcomhthéacs an athbhreithnithe atá le déanamh ar an mbeartas trádála;

25. ag tabhairt dá haire, i gcás táirgí íocshláinte bitheolaíocha áirithe amhail iad siúd a 
dhíorthaítear ó fhuil agus ó phlasma, go bhfuil sé ríthábhachtach go mbeidh an Eoraip in 
ann cur lena hacmhainneacht ó thaobh fuil agus plasma a bhailiú chun a spleáiche atá sí 
ar allmhairí plasma ó thríú tíortha a laghdú; á iarraidh ar an gCoimisiún dlús a chur leis 
an athbhreithniú ar an reachtaíocht maidir le fuil, fíocháin agus cealla (Treoir 
2002/98/CE1 agus Treoir 2004/23/CE2) chun an baol a laghdú go mbeadh ganntanais 
ann maidir leis na táirgí íocshláinte tarrthála bunriachtanacha sin;

26. á mheabhrú gur leagadh oibleagáidí ginearálta síos in Airteagail 81 agus 23a de 
Threoir 2001/83/CE maidir le soláthar táirgí íocshláinte atá le comhlíonadh ag 
sealbhóirí údaraithe margaíochta agus dáileoirí, mar aon le hoibleagáid fógra a thabhairt 
i gcás briseadh sealadach nó buan sa soláthar; á chur in iúl gurb oth léi, áfach, na 

1 Treoir 2002/98/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Eanáir 2003 lena 
leagtar síos caighdeáin cháilíochta agus sábháilteachta maidir le fuil an duine agus 
comhábhair fola a bhailiú, a thástáil, a phróiseáil, a stóráil agus a dháileadh agus lena 
leasaítear Treoir 2001/83/CE (IO L 33, 8.2.2003, lch. 30).

2 Treoir 2004/23/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 31 Márta 2004 
maidir le caighdeáin cháilíochta agus sábháilteachta a leagan síos i ndáil le fíocháin 
agus cealla an duine a dheonú, a sholáthar, a thástáil, a phróiseáil, a chaomhnú, a stóráil 
agus a dháileadh  (IO L 102, 7.4.2004, lch. 48);



héagothromaíochtaí atá tugtha faoi deara ag an gCoimisiún sa chaoi a dtrasuitear na 
hoibleagáidí sin sa reachtaíocht náisiúnta; á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit 
a áirithiú go gcomhlíonann sealbhóirí údaraithe margaíochta agus dáileoirí mórdhíola 
ceanglais Threoir 2001/83/CE chun a áirithiú go mbeidh soláthar iomchuí agus 
leanúnach cógas ann; á iarraidh ar an gCoimisiún na hoibleagáidí atá ar shealbhóirí 
údaraithe margaíochta faoi Threoir 2001/83/CE a shainiú tuilleadh agus á thabhairt chun 
suntais gur gá a áirithiú go dtuairisceoidh siad ganntanais cógas laistigh de na tréimhsí 
ama atá leagtha síos; á chur i bhfáth gur gá smachtbhannaí athchomhairleacha agus 
comhréireacha a chur i bhfeidhm i gcás nach gcomhlíontar na hoibleagáidí dlíthiúla sin i 
gcomhréir leis an gcreat reachtach atá ann cheana;

27. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit féachaint an bhféadfaí pleananna 
comhchuibhithe um chosc agus bainistiú ganntanas a bhunú lena gceanglófaí ar 
tháirgeoirí cógais a shainaithint lena mbaineann mórleas teiripeach agus ar cheart bearta 
coisctheacha agus ceartaitheacha a dhéanamh ina leith chun aon bhriseadh sa soláthar a 
sheachaint nó a mhaolú; á chur i bhfios gur cheart a áireamh sna pleananna sin réitigh 
maidir le stóráil straitéiseach cógas chun gur féidir soláthar ar feadh tréimhse réasúnta 
ama a áirithiú mar aon le sásraí cumarsáide trédhearcacha agus buana trínar féidir le 
hothair agus gairmithe cúraim sláinte ganntanais a thuairisciú agus a thuar; ag tathant ar 
an gCoimisiún treoir a fhorbairt chun a áirithiú go mbeidh tionscnaimh náisiúnta maidir 
le stoc-charnadh comhréireach leis an ngá atá ann agus nach gcruthófar aon iarmhairtí 
neamhbheartaithe i mBallstáit eile dá mbarr;

28. ag tabhairt dá haire gur gné riachtanach í slándáil an tsoláthair maidir le ganntanais a 
chomhrac agus gur cheart í a úsáid mar chritéar cáilíochtúil i gcomhthéacs na gconarthaí 
le haghaidh cógaslanna poiblí agus na nglaonna ar thairiscintí a bhaineann le soláthar 
táirgí íocshláinte, mar a mholtar in Airteagal 67 de Threoir 2014/24/AE; ag cur béim ar 
a thábhachtaí atá soláthar éagsúlaithe agus cleachtais soláthair le haghaidh cógas; ag 
tathant ar an gCoimisiún, i gcomhthéacs Threoir 2014/24/AE, treoirlínte a mholadh go 
pras do na Ballstáit, go háirithe maidir le cur chun feidhme chritéir na tairisceana is 
buntáistí go heacnamaíoch (MEAT), ag féachaint ar níos mó ná an critéar a bhaineann 
leis an bpraghas is ísle; á mholadh gur cheart infheistíochtaí i monarú comhábhar 
gníomhach agus táirgí íocshláinte críochnaithe in AE a choinneáil mar chritéar, mar aon 
le líon agus suíomh na láithreán táirgthe, iontaofacht an tsoláthair, na brabúis a 
athinfheistiú in T&F agus caighdeáin shóisialta, chomhshaoil, eiticiúla agus cháilíochta 
a chur i bhfeidhm;

29. á thabhairt dá haire go bhféadfadh nósanna imeachta um sholáthar nach dtagann ach aon 
tairiscint amháin astu agus/nó nach bhfuil ach láithreán táirgthe amháin acu le haghaidh 
na substainte bunúsaí a bheith ina gcúis leochaileachta i gcás briseadh sa soláthar; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit breithniú a dhéanamh ar nósanna imeachta 
um sholáthar a thabhairt isteach faoinar féidir conarthaí a bhronnadh ar roinnt tairgeoirí 
a n-éiríonn lena dtairiscint, lena n-áirítear tairgeoirí comhpháirteacha, trí bheith ag díriú 
ar tháirgeadh in AE agus trí dhá fhoinse éagsúla ar a laghad a ráthú le haghaidh na 
substainte bunúsaí, chun an iomaíocht a choinneáil sa mhargadh agus chun an baol 
ganntanais a laghdú, agus cóireáil leighis ardcháilíochta agus inacmhainne d’othair á 
ráthú ag an am céanna; á iarraidh ar an gCoimisiún, chun na críche sin, scrúdú a 
dhéanamh ar an deis atá ann creat reachtach a chruthú lena spreagfaí córais cúraim 
sláinte chun tairiscintí a chur i gcrích, agus lena gcuirfí ar a gcumas déanamh amhlaidh, 
ar tairiscintí iad lena dtugtar luach saothair do chuideachtaí cógaisíochta a áirithíonn go 
soláthraítear earraí cógaisíochta in imthosca deacra;



30. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit scrúdú a dhéanamh ar cheann amháin nó 
níos mó de ghnóthais chógaisíochta neamhbhrabúsacha Eorpacha a chruthú a bhíonn ag 
oibriú chun leas an phobail chun táirgí íocshláinte a mhonarú a bhfuil tábhacht sláinte 
agus straitéiseach leo le haghaidh cúram sláinte, in éagmais táirgeadh tionsclaíoch atá 
ann cheana, chun slándáil an tsoláthair a chomhlánú agus a ráthú agus chun aon 
ghanntanais cógas a d’fhéadfadh a bheith ann i gcásanna éigeandála a chosc; á 
mheabhrú go bhféadfadh ról ríthábhachtach a bheith ag teicneolaíochtaí nua, an digitiú 
agus an intleacht shaorga ó thaobh a chur ar chumas taighdeoirí ó shaotharlanna na 
hEorpa oibriú i líonra agus a gcuid cuspóirí agus torthaí a chomhroinnt, agus lánurraim 
á tabhairt don Chreat Eorpach um Chosaint Sonraí;

31. á iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht chúramach a dhéanamh ar an gcaoi a 
bhféadfadh an intleacht shaorga rannchuidiú ar bhealach dearfach chun soláthairtí 
leighis a sholáthar go tapa agus go hiontaofa;

32. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá comhpháirtíochtaí príobháideacha poiblí amhail an 
Tionscnamh Eorpach um Chógais Leighis Nuálacha (IMI), faoi chuimsiú na gclár 
taighde agus nuálaíochta; á chreidiúint gur cheart don Choimisiún breithniú a dhéanamh 
freisin ar shamhail Eorpach den Biomedical Advanced Research and Development 
Authority sna Stáit Aontaithe a chruthú;

33. á chur i bhfáth nach féidir gurb é is ciall leis an ngá práinneach atá le cógais agus 
trealamh leighis go rachaidh sé chun dochair do cháilíocht, sábháilteacht, éifeachtúlacht 
agus cost-éifeachtúlacht na gcógas lena n-úsáid ag an duine agus na dtáirgí sláinte;

34. á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhaíocht a dhéanamh i gcoinne cógais fhalsaithe a 
bheith á scaipeadh ó shuíomhanna gréasáin agus díoltóirí neamhúdaraithe, ar cúis 
bhuartha iad faoi láthair; á mheas go bhféadfadh an cleachtas sin dochar tromchúiseach 
a dhéanamh agus go bhféadfadh fadhbanna tromchúiseacha sláinte a bheith mar thoradh 
air nó go bhféadfadh sé sláinte shaoránaigh AE a dhéanamh níos measa; á chur i bhfáth 
go bhfuil comhordú AE maidir le cógais ghóchumtha a rianú agus a chomhrac 
ríthábhachtach;

35. á iarraidh go mbeadh idirphlé feabhsaithe ann idir an tionscal cógaisíochta agus 
earnálacha táirgthe eile, amhail an talmhaíocht, an ghairneoireacht agus an 
fhoraoiseacht, chun táirgeadh comhábhar gníomhach in AE a fhorbairt; á iarraidh go 
ndéanfaí róspeisialtóireacht in earnálacha áirithe a chomhrac agus go ndéanfaí 
infheistíocht ollmhór sa taighde, sa bhithgheilleagar agus sa bhiteicneolaíocht chun 
acmhainní a éagsúlú; á mheas, ar mhaithe le téarnamh tionsclaíoch na hEorpa, gur gá 
tús áite a thabhairt don chlaochlú déach éiceolaíoch agus digiteach ar an tsochaí agus 
d’fhorbairt na hathléimneachta i gcoinne suaití seachtracha;

36. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an taighde agus nuálaíocht leighis ar ardcháilíocht, lena 
n-áirítear sa réimse iarphaitinne; á iarraidh go mbunófaí fíorlíonra Eorpach chun tacú 
leis an taighde teiripeach agus leighis agus á chur i bhfios go láidir nár cheart go 
ndéanfaí dochar do cháilíocht an taighde leighis de thoradh phraghas an athlonnaithe; ag 
cur béim ar an bhfíoras go bhféadfadh tionchar dearfach a bheith ag córas cobhsaí 
taighde agus forbartha ar acmhainneachtaí táirgthe agus ar chobhsaíocht an tsoláthair;

37. ag aithint gur earnáil bhunriachtanach é an tionscal cógaisíochta atá bunaithe ar 
thaighde agus go rannchuidíonn sé le monarú agus soláthar cógas ar ardcháilíocht a 



áirithiú, le nuálaíocht sa todhchaí a áirithiú chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais atá 
fós ann agus nach bhfuiltear ag freastal orthu, agus le tacú le hathléimneacht, 
freagrúlacht agus ullmhacht na gcóras cúraim sláinte chun aghaidh a thabhairt ar 
dhúshláin a bheidh ann amach anseo, paindéimí san áireamh;

38. 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 na 
frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha; á iarraidh ar an gCoimisiún 
córas láidir Eorpach um maoin intleachtúil a choinneáil faoin straitéis chógaisíochta atá 
ar na bacáin, chun taighde agus forbairt agus an mhonaraíocht a spreagadh san Eoraip 
agus a áirithiú go mbeidh an Eoraip fós ina nuálaí agus ina ceannródaí domhanda, agus, 
ar deireadh, neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa a chosaint agus a neartú i réimse na 
sláinte poiblí;

39. ag tathant ar an gCoimisiún, ina theannta sin, bearta a mholadh chun cuimsiú níos mó 
fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) AE sa slabhra soláthair cógas a 
dhreasú i bhfianaise a róil lárnaigh sa taighde agus sa nuálaíocht agus a gcumais a 
bhfócas táirgthe a oiriúnú, d’fhonn dul i ngleic le suaithí gan choinne ar bhealach níos 
fearr;

40. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit timpeallacht a chruthú lena n-áiritheofar 
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 san 
áireamh 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 leormhaithe a sholáthar, faoin gclár 
Fís Eorpach agus faoi chláir eile de chuid AE, chun gníomhaíochtaí taighde agus 
nuálaíochta an Aontais lena dtacaítear leis an monaraíocht i bpríomhearnálacha 
tionsclaíocha, lena n-áirítear an tionscal cógaisíochta, a neartú, agus cothromaíocht 
gheografach á háirithiú i gcónaí, agus a áirithiú go mbeidh na Ballstáit ar íseal a 
bhfeidhmíocht i dtaobh taighde agus nuálaíochta rannpháirteach i dtionscadail agus cláir 
chomhoibríocha de chuid AE agus prionsabal an bharr feabhais á chomhlíonadh i 
gcónaí;

41. 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 
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 ‘chógais 
dílleachta’ a chur chun cinn chun a chinntiú go bhfuil rath orthu, agus á iarraidh go 
mbeadh dreasachtaí nua ann 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 le linn 
éigeandáil sláinte;

42. 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 den tsochaí 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 an táirgthe agus leis na poist lena ngabhann a áirithiú, 
agus béim á leagan freisin ar a thábhachtaí atá an mhonaraíocht inbhuanaithe eiticiúil ar 
ardchaighdeán le haghaidh post, fáis agus iomaíochais;

43. á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh baint níos mó ag cumainn othar le straitéisí 
taighde le haghaidh trialacha cliniciúla poiblí agus príobháideacha a shainiú chun a 
áirithiú go sásóidh siad riachtanais othair na hEorpa nach bhfuiltear ag freastal orthu;

44. á iarraidh ar an gCoimisiún an trédhearcacht a chur chun cinn in infheistíochtaí poiblí 
sna costais a bhaineann le taighde agus forbairt ar chógais chun na hinfheistíochtaí sin a 
léiriú san infhaighteacht agus an socrú praghsanna don phobal i gcoitinne; á mheabhrú 
gur ghlac sí seasamh maidir le Treoir 89/105/CE1 agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
bearta iomchuí a dhéanamh sa straitéis chógaisíochta atá ar na bacáin i ndáil leis sin, 
lena n-áirítear athbhreithniú ar an treoir a mheas;

45. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit scagadh a dhéanamh ar an infheistíocht 
dhíreach choigríche a dhéantar i monarchana monaraíochta cógaisíochta, atá mar chuid 
de bhonneagar sláinte criticiúil na hEorpa;

46. á chur i bhfáth gur gá a áirithiú go bhfuil rochtain ag gairmithe sláinte agus an pobal i 
gcoitinne ar chógais agus táirgí sláinte atá sábháilte, éifeachtach agus ar ardcháilíocht trí 
fhaireachán agus rialáil a dhéanamh ar chomhlíonadh leanúnach na ndea-chleachtas 
cliniciúil maidir le húdarú trialacha cliniciúla agus an chaoi a gcuirtear i gcrích iad, i 
gcomhréir leis na caighdeáin cosanta sláinte is airde;

47. á iarraidh go neartófaí margadh na gcógas Eorpach chun dlús a chur leis an rochtain atá 
ag othair ar chógais, chun go mbeidh praghas níos réasúnta ar chúram, chun an tsábháil 
airgid sna buiséid náisiúnta sláinte a uasmhéadú agus chun ualaí riaracháin ar 
chuideachtaí cógaisíochta a sheachaint;

48. á chur i bhfios go mbíonn níos mó iomaíochta ann, go laghdaítear praghsanna agus go 

1 Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 6 Feabhra 2013 maidir leis an togra le haghaidh 
treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le trédhearcacht na mbeart 
lena rialaítear praghsanna táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus maidir le 
cuimsiú na dtáirgí sin faoi raon feidhme córas árachais sláinte phoiblí (Téacsanna arna 
nglacadh, P7_TA(2013)0039).



sábháiltear airgead i gcórais cúraim sláinte mar thoradh ar chógais chineálacha agus 
bhithshamhlacha, agus go gcuirtear feabhas ar an gcaoi sin ar an rochtain atá ag othair 
ar chógais;

49. á chur i bhfáth gur cheart anailís a dhéanamh ar bhreisluach na gcógas bithshamhlach 
agus ar an tionchar eacnamaíoch a bhíonn acu ar inbhuanaitheacht na gcóras cúraim 
sláinte, nár cheart moill a chur ar a dteacht isteach sa mhargadh, agus, i gcás inar gá, gur 
cheart scrúdú a dhéanamh ar bhearta chun tacú lena dtabhairt isteach sa mhargadh;

50. á chur in iúl gur saoth léi na cásanna dlíthíochta arb é is aidhm dóibh moill a chur ar 
theacht isteach na gcógas cineálach; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcloífear 
le deireadh thréimhse an eisiachais thráchtálaigh de chuid an nuálaí;

51. á chur in iúl gur cúis bhuartha di an tionchar diúltach a d’fhéadfadh a bheith ag tarraingt 
siar na Ríochta Aontaithe as AE ar sholáthar cógas, go háirithe in Éirinn; á iarraidh go 
n-áireofaí sa chomhaontú caidrimh a bheidh ann amach anseo leis an Ríocht Aontaithe 
forálacha spriocdhírithe, amhail comhaontuithe aitheantais fhrithpháirtigh, lenar féidir 
leis an dá thaobh freagairt do bhagairtí sláinte atá ag teacht chun cinn agus a áirithiú go 
mbeidh rochtain leanúnach agus thapa ag othair ar chógais agus feistí leighis sábháilte 
agus go mbeadh pleananna teagmhais ann i gcás nach ndéanfar aon mhargadh;

An ghníomhaíocht Eorpach a threisiú chun beartais sláinte na mBallstát a chomhordú 
agus a fhorlíonadh ar bhealach níos fearr 

52. á mholadh go n-oibreodh an Coimisiún, na Ballstáit agus an tionscal, faoi 
cheannaireacht EMA, i gcomhar le chéile chun tuilleadh trédhearcachta a thabhairt 
isteach i slabhra táirgthe agus dáilte na gcógas agus chun aonad Eorpach a chruthú chun 
ganntanais a chosc agus a bhainistiú;

53. á iarraidh ar na Ballstáit, i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún agus geallsealbhóirí eile a 
ndéantar difear dóibh, iniúchadh a dhéanamh go comhuaineach ar chineálacha 
malartacha cur chuige ó thaobh stoic leordhóthanacha a áirithiú, amhail na ceanglais 
rialála atá ann cheana a fhorfheidhmiú go héifeachtach i leith gach gníomhaí sa slabhra 
soláthair ar an leibhéal náisiúnta, mar aon le bearta chun an trédhearcacht a mhéadú 
laistigh den slabhra soláthair;

54. á iarraidh ar an gCoimisiún straitéisí sláinte a fhorbairt ar an leibhéal Eorpach ar bhonn 
bascaed coiteann drugaí le haghaidh cóireáil in aghaidh ailse, ionfhabhtuithe, galair 
neamhchoitianta agus galair eile a ndéanann ganntanais difear dóibh go háirithe chun a 
áirithiú go mbeidh rochtain ag othair ar chóireáil leighis, agus na héagsúlachtaí sna 
cineálacha cur chuige ar fud na mBallstát á gcur san áireamh; á iarraidh ar an 
gCoimisiún scrúdú a dhéanamh freisin an bhféadfaí critéir phraghsála chomhchuibhithe 
a chur i bhfeidhm chun go mbeidh praghas níos réasúnta ar na cógais sin chun dul i 
ngleic le ganntanais a tharlaíonn arís agus arís eile, agus an phaireacht cumhachta 
ceannaigh sna Ballstáit ar fad á cur san áireamh;

55. á iarraidh ar an gCoimisiún an tsaincheist maidir leis an nganntanas cógas ailse a chur i 
gcroílár na coda cóireála de Plean na hEorpa chun an Ailse a Chomhrac atá le teacht;

56. á iarraidh go dtabharfaí reacht sonrach isteach le haghaidh cógais aibí áirithe lena 
ngabhfadh dreasachtaí do mhonaróirí chun go leanfaidís dá gcur ar an margadh Eorpach 



agus chun éagsúlú an táirgthe Eorpaigh a áirithiú;

57. á iarraidh ar an gCoimisiún cúlchiste teagmhasach Eorpach a chruthú le haghaidh táirgí 
íocshláinte a bhfuil tábhacht sláinte agus straitéiseach leo (MISSanna) agus a bhfuil 
baol mór ganntanais ag baint leo, ar aon dul le sásra ‘RescEU’, chun ganntanais a 
tharlaíonn arís agus arís eile a mhaolú agus chun cógaslann éigeandála Eorpach a 
chruthú; á áitiú go gcaithfidh an cúlchiste sin a bheith comhréireach leis an gcuspóir atá 
leis agus gur cheart é a úsáid ar bhealach atá trédhearcach, cuntasach agus cothrom do 
na Ballstáit uile; ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart an sásra sin a bhainistiú go 
cúramach agus aird ar leith á tabhairt ar an tseilfré agus ar dhramhaíl a sheachaint;

58. á iarraidh go n-ainmneofaí údarás rialála Eorpach chun tabhairt faoin gcúram, in 
éineacht leis an gCoimisiún, sásra a leagan síos chun go leithdháilfí cógais go cothrom 
ón gcúlchiste teagmhasach Eorpach ar na Ballstáit sin a ndéanann briseadh sa soláthar 
nó ganntanas soláthair difear dóibh; á iarraidh ar an údarás rialála Eorpach ainmnithe 
sin athbhreithnithe neamhspleácha agus trédhearcacha a phleanáil chun a áirithiú go 
gcaithfear ar bhonn comhionann leis na Ballstáit uile;

59. á iarraidh ar an gCoimisiún agus na Ballstáit straitéisí nuálacha agus comhordaithe a 
fhorbairt agus malartú an dea-chleachtais maidir le stoic a neartú; á mheas gurb é EMA 
an comhlacht is oiriúnaí le hainmniú ina údarás rialála a mbeidh sé de chúram air 
ganntanais cógas ar leibhéal AE a chosc le linn éigeandálaí agus ina ndiaidh, agus gur 
cheart sainordú níos leithne a thabhairt dó mar aon le hacmhainní breise; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, dá bhrí sin, an reachtaíocht atá ann cheana a leasú chun acmhainneachtaí 
EMA a neartú; á chur i bhfios go láidir, san fhadtéarma, gur cheart go mbeadh EMA in 
ann údaruithe margaíochta a chur ar fáil ar choinníoll go bhfuil na ceanglais soláthair 
agus inrochtaineachta á gcomhlíonadh ag monaróirí, gan na ceanglais sin a bheith ina 
gcúis le ganntanas cógas; á chur in iúl go bhfuil súil aici, mar thoradh ar athneartú a 
chuid acmhainní, go mbeidh EMA in ann an córas atá ann faoi láthair chun cigireacht a 
dhéanamh ar láithreáin táirgthe atá bunaithe i dtríú tíortha trí chomhordú na gcigirí 
náisiúnta a choinneáil;

60. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú ar Rialachán (CE) Uimh. 141/2000 maidir le táirgí 
íocshláinte dílleachta1 chun an ‘dualgas cruthúnais’ maidir leis an gclásal eisiachais 
margaidh 10 mbliana a aisiompú ionas go mbeidh ar shealbhóir an údaraithe 
margaíochta a chruthú nach bhfuil brabús leordhóthanach ag gabháil leis an táirge chun 
na costais T&D a chumhdach;

61. á iarraidh ar an gCoimisiún staidéar a dhéanamh ar chiste le haghaidh cógais dílleachta, 
agus é a bhunú, a mhaoineodh na Ballstáit chun na cógais dílleachta a sholáthar le 
chéile thar ceann na mBallstát do AE ar fad;

62. á iarraidh go seolfaí tuilleadh nósanna imeachta um sholáthar comhpháirteach de chuid 
AE ar an leibhéal Eorpach chun dul i ngleic le ganntanais, go háirithe le linn 
géarchéimeanna sláinte, mar a rinneadh tar éis bhriseadh amach COVID-19, trí nósanna 
imeachta simplithe agus trédhearcacha chun feabhas a chur ar na hagaí freagartha; á 
iarraidh, go háirithe, go mbunófaí soláthar comhpháirteach de chuid AE le haghaidh 
cógas chun cóireáil in aghaidh galair neamhchoitianta chun a áirithiú go mbeidh na 

1 Rialachán (CE) Uimh. 141/2000 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
16 Nollaig 1999 maidir le táirgí íocshláinte dílleachta (IO L 18, 22.1.2000, lch. 1);



cógais sin ar fáil i ngach Ballstát; á iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht 
phráinneach a dhéanamh, mar aon le hathbhreithniú le rialachán más gá, ar Chinneadh 
Uimh. 1082/2013/AE maidir le bagairtí sláinte trasteorann, lena mbunaítear an Sásra um 
Sholáthar Comhpháirteach, i gcomhréir leis na Conarthaí;

63. á iarraidh ar an gCoimisiún agus 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 cuideachtaí cógaisíochta le haghaidh cóireálacha nach 
ndéantar a sholáthar go comhpháirteach;

64. á iarraidh ar an gCoimisiún a chuid rannpháirtíochta a mhéadú ó thaobh tacaíocht a 
thabhairt do chosaint an bhonneagair sláinte chriticiúil sna Ballstáit agus tús a chur le 
cur i bhfeidhm an Chláir Eorpaigh um Chosaint an Phríomhbhonneagair in earnáil an 
bhonneagair sláinte;

65. á iarraidh go ndéanfaí Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 maidir le trialacha cliniciúla ar 
tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine a chur i bhfeidhm go hiomlán agus go mear; 
á mheas go n-éascófaí leis an rialachán sin seoladh trialacha cliniciúla móra a dhéanfaí 
ar bhealach comhchuibhithe agus comhordaithe ar leibhéal AE;

66. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar EMA oibriú i gcomhar leis an tionscal chun a 
áirithiú go mbeidh cógais a chuirtear ar fáil i mBallstát amháin ar fáil sna Ballstáit eile 
ar fad, go háirithe sna Ballstáit bheaga;

67. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar thionchar na trádála 
comhthreomhaire ar ghanntanas cógas sna Ballstáit agus dul i ngleic ar bhealach 
leormhaith le fadhbanna trí na gníomhaíochtaí is gá a dhéanamh chun a áirithiú go 
sroicheann cógais gach othar san Aontas ar bhealach tráthúil; á chur i bhfáth, i ndáil leis 
an méid sin, gur gá taithí na n-othar, na ngrúpaí tomhaltóirí agus na ngairmithe sláinte a 
chur san áireamh;

68. 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 agus ionchur othair sa 
phróiseas cinnteoireachta a fheabhsú i dtaobh aghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí 
soláthair a d’fhéadfadh a bheith ann a mbeadh tionchar acu ar a gcógais;

69. á iarraidh ar na Ballstáit comhsheasamh a ghlacadh agus tús a chur le caibidlíocht le 
haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le measúnú ar 
theicneolaíochtaí sláinte agus lena leasaítear Treoir 2011/24/AE;

Comhar idir na Ballstáit a neartú

70. á iarraidh ar an gCoimisiún ardán digiteach atá nuálach, soláimhsithe, trédhearcach agus 
láraithe a chur ar bun chun tuairisciú a dhéanamh agus fógra a thabhairt maidir le 
faisnéis chomhchuibhithe arna soláthar ag gníomhaireachtaí náisiúnta agus ag gach 
páirtí leasmhar, lena n-áirítear monaróirí, mórdhíoltóirí agus cógaiseoirí, maidir le stoic 
atá ar fáil agus ganntanais cógas agus trealaimh leighis, agus chun dúbailt a sheachaint; 
is díol sásaimh di an obair atá á déanamh ag Tascfhórsa comhpháirteach EMA-HMA 
maidir le hinfhaighteacht cógas agus tabhairt isteach chórais an Phointe Teagmhála 



Aonair agus an Phointe Teagmhála Aonair don Tionscal (i-SPOC) ag EMA; á iarraidh 
go ndéanfaí na córais faisnéise atá ann cheana a mheasúnú agus a neartú chun forléargas 
soiléir a sholáthar maidir le cásanna struis, ganntanais agus riachtanas i ngach Ballstát 
chun cleachtais ‘róstocála’ a sheachaint; á mholadh don Choimisiún, sa chomhthéacs 
sin, úsáid a bhaint as na huirlisí digiteacha agus teileamaitice agus iad a chur chun 
feidhme ar an leibhéal uile-Eorpach, agus machnamh a dhéanamh ar leasú a dhéanamh 
ar an Rialachán maidir le modhnuithe1 agus ar na Treoirlínte maidir le haicmiú 
modhnuithe; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit córas réamhrabhaidh a 
bhunú ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach araon chun an oibleagáid a 
neartú maidir le fógra a thabhairt do chuideachtaí cógaisíochta i dtaca le haon bhriseadh 
nó teannas i soláthar cógas;

71. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach feabhas a chur ar an luathchumarsáid le gairmithe 
cúraim sláinte agus le hothair maidir le hinfhaighteacht cógas, trí uirlisí digiteacha 
nuálacha lenar féidir suíomh, cainníocht agus praghas cógas ar leith a fhionnadh i 
bhfíor-am agus sonraí atá cothrom le dáta a fháil ina leith, i gcomhréir leis an 
reachtaíocht maidir le cosaint sonraí; á mheabhrú go gcaithfidh rochtain a bheith ag 
gairmithe cúraim sláinte ar fhaisnéis atá cothrom le dáta chun go mbeidh siad in ann 
freagairt go leordhóthanach do ghanntanais a thagann chun cinn agus do ghanntanais atá 
ann cheana; á chur i bhfáth go bhféadfaí sábháilteacht othar a neartú le feasacht luath ar 
fhadhb soláthair agus le sainaithint luath roghanna teiripeacha féideartha; ag moladh, dá 
bhrí sin, go gcuimseofaí faisnéis do ghairmithe cúraim sláinte maidir leis na roghanna 
malartacha atá ar fáil;

72. á mheas gur cheart do na Ballstáit faisnéis a roinnt leis na gníomhaithe go léir lena 
mbaineann, faisnéis amhail réamhaisnéisí eipidéimeolaíocha chun cabhrú leo a gcuid 
gníomhaíochtaí a phleanáil níos fearr nuair is ag géarú atá an t-éileamh agus chun go 
mbeifear in ann freagairt níos fearr do riachtanais má tá ganntan ann;

73. á mheabhrú go bhféadfadh úsáid mhíchuí cógas agus stoc-charn neamhriachtanach a 
bheith mar thoradh ar mhífhaisnéis;

74. ag tabhairt dá haire sa chaoi sin go bhfuil cógais á stoc-charnadh ag daoine ar eagla go 
mbeadh na soláthairtí ídithe; á iarraidh ar rialtais cur i gcoinne na himní sin tríd an 
oideachas agus trí dhaoine a chur ar a suaimhneas chun deireadh a chur le tomhaltas 
iomarcach acmhainní;

75. á iarraidh go bhforlíonfaí an fógra faisnéise ar páipéir le fógra leictreonach ina bhfuil 
faisnéis faoin táirge, a chuirfear le chéile i ngach teanga do na tíortha go léir ina 
margaítear an cógas d’fhonn gluaiseacht agus díolacháin cógas laistigh den mhargadh 
aonair a éascú agus ar an gcaoi sin ganntanais a mhaolú; á iarraidh ar an gCoimisiún 
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 ar cheart a bheith infheicthe agus inaitheanta ag na hothair agus ag na 
custaiméirí – maidir le háit tionscnaimh agus láthair táirgthe táirgí íocshláinte agus 
comhábhar gníomhach;

1 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).



76. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé feidhmiú rianúil an mhargaidh aonair a áirithiú chun 
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 i mBallstáit, a 
bhíonn ag brath go mór ar allmhairí i ngeall ar a méid bheag nó a suíomh iargúlta, agus 
nach éasca dóibh rochtain a fháil ar an slabhra soláthair;

77. á mholadh go ndéanfaí catalóg ar na ganntanais i ngach Ballstát a fhorbairt, lena gcuirfí 
ar chumas EMA nuashonrú ar dhéanamh, gan dua, ar a chatalóg phoiblí ar ghanntanais, 
arna measúnú ag a Choiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid ag an Duine (CHMP) 
agus/nó ag a Choiste um Measúnú Riosca maidir le Faireachas (PRAC);

78. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé go nglacfaidh an Coimisiún gach beart is gá 
chun dul i ngleic le hamhantraíocht, calaois agus mí-úsáid praghsanna sa trádáil i 
substaintí leighis riachtanacha;

79. ag cáineadh go bhfuil ganntanais á saothrú chun críocha coiriúla; á mheabhrú go 
ndéantar géarú ar an teannas sa soláthar i ngeall ar ghóchumadh agus falsú cógas agus 
táirgí leighis; á iarraidh go neartófaí bearta chun na cleachtais sin a chomhrac trí na 
hardáin ar líne a thairgeann drugaí a rialú, tríd an gcomhar idir na gníomhaireachtaí 
ábhartha AE agus na gníomhaireachtaí ábhartha náisiúnta a neartú, agus trína áirithiú go 
n-urramaítear cearta íospartach;

Cosc a chur ar ghanntanais agus freagairt orthu i gcás géarchéim sláinte

80. is mór an t-ábhar imní é ganntanas roinnt cógas a tharla le linn ghéarchéim COVID-19, 
lena n-áirítear ganntanas cógas a úsáidtear i ndianchúram; á chur i bhfios go láidir an 
tábhacht a bhaineann le táirgeadh, soláthar, dáileadh agus forbairt a choinneáil agus 
rochtain chomhionann a bheith ann ar chógais leighis ardchaighdeáin, arna chomhordú 
ag EMA; ag tabhairt dá haird gur cúis bhuartha di é na toirmisc ar onnmhairiú roinnt 
cógas leighis ar fud an domhain agus á chur in iúl gur geal léi tiomantas an Choimisiúin 
soláthar cógas a áirithiú; á chur i bhfios go láidir nár cheart, mar thoradh ar úsáid 
thrialach cógas leighis chun COVID-19 a chóireáil, go mbeadh ganntanais ann d’othair 
a bhfuil riochtaí eile orthu, a bhíonn ag brath ar na cógais leighis sin;

81. á iarraidh ar an gCoimisiún, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit, plean Eorpach maidir le 
hullmhacht chun paindéime a ghlacadh chun go mbeidh freagairt chomhordaithe agus 
éifeachtach ann; is díol sásaimh di, i ndáil leis sin, gur chruthaigh an Coimisiún teach 
imréitigh do threalamh leighis maidir le COVID-19; á iarraidh an athuair mar a d’iarr sí 
ina rún an 17 Aibreán 2020 go gcruthófaí sásra Eorpach um fhreagairt sláinte chun 
freagairt do gach cineál géarchéime sláinte;

82. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart a áireamh i bplean Eorpach maidir le hullmhacht 
chun paindéime go ndéanfaí faisnéis a chomhordú i dtaca le dáileadh agus tomhaltas 
táirgí íocshláinte sna Ballstáit agus sainmhíniú leordhóthanach a thabhairt ar 
sholúbthachtaí rialála chun aghaidh a thabhairt ar theannas sa soláthair; á mheas gur 
cheart a áireamh i bplean den sórt sin úsáid fhorleathan sásraí géarchéime 
comhoibritheacha ar leibhéal an Aontais a dhíríonn ar bhagairtí tromchúiseacha 
trasteorann ar an tsláinte, amhail RescEU agus an Comhaontú maidir le Soláthar 
Comhpháirteach, chun tacú go héifeachtach le cumais freagartha na mBallstát;

83. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil sé ríthábhachtach córas iltaobhach riailbhunaithe 



trádála atá oscailte, saor, cothrom, trédhearcach agus infhorfheidhmithe a chur chun 
feidhme chun a áirithiú go mbeidh fáil ar tháirgí míochaine ar fud an domhain agus 
chun nach mbeimid chomh leochaileach céanna in éigeandálaí amach anseo;

84. á chur in iúl gur geal léi tabhairt isteach rialacha níos solúbtha le linn ghéarchéim 
COVID-19 mar iarracht chun ganntanais a mhaolú agus chun cúrsaíocht cógas leighis a 
éascú idir na Ballstáit, lena n-áirítear glacadh le formáidí pacáistíochta éagsúla, nós 
imeachta athúsáide chun sealbhóirí údaruithe margaíochta a chumasú chun formheas a 
fháil i mBallstát eile, síneadh ar bhailíocht deimhnithe dea-chleachtais monaraíochta, 
tréimhsí éaga níos faide, agus úsáid táirgí íocshláinte tréidliachta, etc.; á iarraidh ar an 
gCoimisiún faireachán dian a dhéanamh ar úsáid na réiteach sin, lena áirithiú nach 
gcuirfear sábháilteacht othar i mbaol, agus a leanúnachas á áirithiú i gcás struis nó 
ganntanais; á chur in iúl gur geal léi freisin, i ndáil leis sin, an síneadh sealadach a 
cuireadh le dáta chur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2017/745 maidir le feistí leighis; á 
iarraidh, chun na críche sin, go mbeadh cur chuige sonrach ann do tháirgí íocshláinte 
dílleachta;

85. ag tabhairt dá haire gur príomhdhreasacht í an chosaint paitinne do chuideachtaí chun 
infheistíocht a dhéanamh sa nuálaíocht agus chun cógais nua a tháirgeadh; ag tabhairt 
dá haire, ag an am céanna, go bhféadfadh soláthar teoranta margaidh agus rochtain 
laghdaithe ar chógais agus ar tháirgí cógaisíochta a bheith mar thoradh ar éifeacht 
eisiatach paitinní; á chur i bhfáth gur cheart cothromaíocht a bhaint amach idir 
nuálaíocht a spreagadh trí éifeacht eisiatach paitinní agus rochtain ar chógais a áirithiú 
agus an tsláinte phoiblí a chosaint; á mheabhrú go bhféadfaidh cuideachta a mhargaíonn 
leigheas leas a bhaint as eisiachas sonraí ar feadh tréimhse ocht mbliana amhail ón 
gcéad údarú margaíochta de bhun Airteagal 14(11) de Rialachán (CE) Uimh. 726/2004; 
á iarraidh ar an gCoimisiún moladh a dhéanamh go ndéanfaí athbhreithniú ar an 
rialachán sin chun foráil a dhéanamh maidir leis an bhféidearthacht ceadúnais 
éigeantacha a dheonú ar bhonn sealadach i gcás géarchéim sláinte chun go bhféadfaí 
leaganacha cineálacha de chógais tarrthála a tháirgeadh; á mheabhrú go bhfuil sé sin ar 
cheann de na solúbthachtaí don tsláinte phoiblí i réimse na cosanta paitinne a áirítear 
cheana i gComhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála maidir le Gnéithe de Chearta 
Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (TRIPS), arna athdhearbhú tuilleadh le 
Dearbhú Doha; á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú nach gcuirfidh cur chun feidhme 
chomhaontuithe saorthrádála AE (FTAnna) isteach ar na féidearthachtaí a bhaineann le 
solúbthachtaí a agairt a chuirtear ar fáil faoi Chomhaontú TRIPS agus treoir a chur ar 
fáil do na Ballstáit d’fhonn ceadúnú deonach a chur chun cinn thar cheadúnú éigeantach 
láithreach; 

86. á mheabhrú go gcomhchuibhítear le Rialachán (CE) Uimh. 816/20061 an nós imeachta 
maidir le ceadúnais éigeantacha a dheonú i ndáil le paitinní agus deimhnithe 
forlíontacha cosanta maidir le táirgí cógaisíochta a mhonarú agus a dhíol, i gcás ina 
mbeartaítear táirgí den sórt sin a onnmhairiú chuig tíortha is allmhaireoirí incháilithe a 
bhfuil gá acu le táirgí den sórt sin chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna sláinte poiblí; 
á iarraidh ar an gCoimisiún, i gcomhthéacs na straitéise cógaisíochta don Eoraip atá ar 
na bacáin, féachaint an bhféadfadh rialacha comhchuibhithe a bheith ann maidir le 

1 Rialachán (CE) Uimh. 816/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 
Bealtaine 2006 maidir le ceadúnú éigeantach paitinní a bhaineann le monarú táirgí 
cógaisíochta lena n-onnmhairiú chuig tíortha a bhfuil fadhbanna sláinte poiblí acu (IO L 
157, 9.6.2006, lch. 1). 



ceadúnú éigeantach táirgí íocshláinte, amhail vacsaíní, lena gcuirfí ar chumas na 
mBallstát freagairt níos tapúla agus níos éifeachtaí do ghéarchéim sláinte poiblí san 
Eoraip amach anseo;

87. á chur i bhfáth nach mór scéimeanna ceadúnas éigeantach a bheith mar chuid de 
ghníomhaíocht níos leithne ag an Aontas chun aghaidh a thabhairt ar an tsaincheist a 
bhaineann le rochtain ar chógais; á iarraidh ar an gCoimisiún plean gníomhaíochta 
Eorpach a mholadh i ndáil leis sin;

88. ag cur béim ar an bhfíoras le cosaint paitinne gur cheart go dtabharfaí aird chuí ar 
leasanna na sochaí, eadhon cearta an duine agus tosaíochtaí sláinte poiblí a choimirciú; 
á mheabhrú, ar an dul céanna, nár cheart go gcuirfeadh cosaint paitinne isteach ar an 
gceart chun sláinte agus nár cheart go méadófaí an bhearna idir saoránaigh níos saibhre 
agus níos boichte i dtaca le rochtain ar chógais; á mheas gur cheart a áirithiú le cur 
chuige an Aontais i leith na saincheiste sin comhchuibhiú agus comhchuibheas i measc 
na mbeart éagsúil atá ar fáil do na Ballstáit;

89. ag cur béim ar an bhfíoras gurb iad líonra leathan de chomhaontuithe saorthrádála arna 
gcur chun feidhme go maith lena ngabhann forálacha cothroma maidir le maoin 
intleachtúil agus comhar rialála mar aon le córas iltaobhach trádála lánfheidhmiúil, a 
bhfuil an Eagraíocht Dhomhanda Trádála agus Comhlacht Achomhairc oibríochtúil ina 
chroílár, an bealach is fearr chun a ráthú go mbeidh foinsí iomadúla monaraíochta do 
chógais bhunriachtanacha ar fáil, agus go mbeidh caighdeáin rialála ag teacht le chéile 
ar fud an domhain, lena n-áiritheofar creat láidir nuálaíochta domhanda lena 
gcomhlánófar táirgeadh na hEorpa; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé roghanna a 
bheith ann chun a áirithiú go mbeidh fáil leormhaith ar chógais a bhfuil gá leo, lena n-
áirítear trí ullmhacht, más gá sin, chun allmhairiú cógas a tháirgtear thar lear faoi 
cheadúnais éigeantacha a údarú; á mheabhrú gur féidir le héagsúlachtaí i gcreataí rialála 
agus caighdeáin le haghaidh tairgí íocshláinte a bheith ina mbacainn nach gá ar an 
trádáil; ag cur béim ar an tábhacht a bhaineann le caighdeáin cháilíochta agus 
sábháilteachta Eorpacha; ag moladh go nglacfar caighdeáin idirnáisiúnta, agus ag 
tathant ar an gCoimisiún a áirithiú go gcomhlíonfaidh gach táirge íocshláinte deiridh nó 
idirmheánach atá ceaptha don mhargadh Eorpach na caighdeáin cáilíochta agus 
sábháilteachta Eorpacha is infheidhme, agus nach táirgí góchumtha iad; ag tabhairt dá 
haire gur slí eile chun uathriail straitéiseach an Aontais sa tsláinte a áirithiú is ea 
táirgeadh cógaisíochta táirgí áirithe a áireamh i gclár IPCEI (Tionscadail Thábhachtacha 
ar mhaithe le Leas na hEorpa i gCoitinne); 

90. ag moladh go láidir do gach tír a bheith páirteach i gComhaontú um Dhíchur Taraife 
Cógaisíochta EDT; ag áitiú go ndéanfar a raon feidhme a leathnú chuig gach táirge 
cógaisíochta agus míochaine agus fós spás beartais na dtíortha uile a urramú agus a 
áirithiú go mbeidh rochtain ag a saoránaigh ar chógais;; á chur i bhfáth gur cheart táirgí 
leighis agus cógais, lena n-áirítear ina bhfoirmeacha idirmheánacha, a dhíolmhú i 
gcónaí ó fhrithbheart i ndíospóidí trádála, agus gur cheart rochtain a bheith orthu go 
héasca; ag áitiú, thairis sin, deireadh láithreach, aontaobhach agus sealadach a chur le 
taraifí ar tháirgí leighis agus cógaisíochta chun allmhairiú na n-earraí sin a éascú; á chur 
i bhfáth go gcaithfidh forbairt táirgí leighis a bheith i gcomhréir le caighdeáin 
idirnáisiúnta maidir le cearta an duine, i gcomhréir le Comhaontú Pháras, agus nach mór 
cearta saothair Chroíchoinbhinsiúin EIS a chomhlíonadh; ag tabhairt dá haire obair an 
Choimisiúin maidir le reachtaíocht an díchill chuí;



91. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar an Rialachán 
maidir le scagadh FDI a chur chun feidhme go pras agus go hiomlán – agus, más gá, a 
athbhreithniú – inar cheart cúram sláinte a áireamh mar earnáil straitéiseach;

92. á mheabhrú go bhfuil géarchéim COVID-19 tar éis promhadh a chur ar athléimneacht 
na gcóras sláinte poiblí; á chur in iúl go bhfuil sí den tuairim, trí thástálacha struis a 
thabhairt isteach chun measúnú a dhéanamh ar athléimneacht na gcóras sláinte i gcás 
géarchéime, go bhféadfaí tosca riosca struchtúracha a shainaithint agus modh 
éifeachtach a chur ar fáil chun cur in aghaidh ganntanais i gcás paindéimí; á iarraidh ar 
an gCoimisiún agus ar an gComhairle, ar bhonn thorthaí na dtástálacha sin, moltaí a 
chur le chéile a bheidh dírithe ar na Ballstáit, d’fhonn a gcórais sláinte a neartú agus 
d’fhonn aon bhunriachtanais a d’fhéadfadh teacht chun cinn i gcás éigeandáil sláinte a 
chumhdach;

93. á chreidiúint go bhfuil caighdeáin níos coitinne agus idir-inoibritheacht níos fearr de 
dhíth ar chórais cúraim sláinte AE chun ganntanas cógas a sheachaint agus cúram 
sláinte ar ardchaighdeán a sholáthar do chách sa tsochaí; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá 
bhrí sin, treoir a mholadh lena leagfaí síos íoschaighdeáin do chórais cúraim sláinte ar 
ardchaighdeán, bunaithe ar thorthaí na dtástálacha struis;

94. á mheas, i gcás géarchéim sláinte, nach bhféadfaidh dúnadh na dteorainneacha agus stad 
a chur le rialuithe custaim a bheith ina bhac ar ghluaiseacht trasteorann táirgí íocshláinte 
ar díol mór spéise iad laistigh den Aontas; á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na 
Ballstáit nósanna imeachta slána agus gasta a bhunú chun táirgí a sheiceáil ag an 
teorainn le linn géarchéim sláinte i gcomhréir le dlí AE;

95. ag tabhairt dá haire gur léirigh ráig COVID-19 a thábhachtaí atá an comhar agus an 
dlúthpháirtíocht idir na Ballstáit agus a thábhachtaí atá sé cógais a sheachadadh go 
tráthúil in imthosca práinneacha agus eisceachtúla, a d’fhéadfadh tarlú arís amach 
anseo; á chur i bhfáth, ina theannta sin, go bhfuil beartas nua tionsclaíoch agus iompair 
agus infheistíochtaí taighde agus forbartha ríthábhachtach chun a áirithiú go 
bhféadfaidh an tionscal cógaisíochta freagairt do riachtanais an lae amárach;

96. á chur i bhfáth gur gá líonra iompair agus lóistíochta níos éifeachtúla agus níos 
inbhuanaithe a bheith ann agus fad na mbealaí iompair a laghdú, rud a dhéanfaidh 
astaíochtaí a laghdú, an tionchar ar an gcomhshaol agus ar an aeráid a mhaolú, feidhmiú 
an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú agus na bacainní riaracháin a laghdú;

97. á iarraidh ar na Ballstáit na ‘lánaí glasa’ a mhol an Coimisiún ina threoirlínte maidir le 
bearta bainistithe teorann chun an tsláinte a chosaint agus chun a áirithiú go mbeidh fáil 
ar earraí agus seirbhísí bunriachtanacha chun go bhfeidhmeoidh an t-iompar go rianúil 
ní hamháin nuair a bhíonn cógais á n-iompar, ach nuair a bhíonn amhábhair, táirgí 
idirmheánacha agus ábhar gaolmhar, lena n-áirítear pacáistíocht, á n-iompair freisin; ag 
cur i bhfios go láidir an gá atá le teorainneacha oscailte a choinneáil trí lánaí glasa chun 
gur féidir iad a úsáid chun aghaidh a thabhairt ar eachtraí gan choinne amach anseo;

98. á mheas gur gá scrogaill tráchta a bhaint agus dul i ngleic leis na bacainní atá ann faoi 
láthair ar Limistéar Iompair Eorpach Aonair lán-chomhtháite agus dea-fheidhmiúil do 
gach modh iompair; á chur i bhfáth go gcaithfear borradh a chur faoin idirmhódúlacht – 
agus fós an t-aistriú chuig iarnród a chothú – na príomh-mhoil a mhaoiniú agus a 
áirithiú go ndéanfar cineálacha éagsúla earraí a sheachadadh gan bhac, lena n-áirítear 



earraí contúirteacha, atá ríthábhachtach do tháirgeadh thionscal na gceimiceán agus na 
cógaisíochta; á iarraidh ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar saoráidí leighis agus baill 
foirne leighis a threisiú chun go mbeidh siad ullamh don mhéadú a thiocfaidh ar an 
méid tráchta i ngeall ar dheireadh a chur le srianta;

99. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá córais TF chun inrianaitheacht, maoirseacht 
agus seachadadh tráthúil cógas agus malartú faisnéise a éascú idir na gníomhaithe 
éagsúla atá rannpháirteach i slabhra lóistíochta an iompair, lena n-áirítear na húdaráis 
chustaim;

100. á iarraidh ar an gCoimisiún sásraí a fhorbairt, i gcomhar leis na Ballstáit, chun iompar 
tapa agus sábháilte a áirithiú maille le maoirseacht níos fearr ar iompar agus stoc-
charnadh cógas, eadhon plean teagmhasach a thabhairt isteach lena n-áiritheofar go 
ndéanfar cógais a iompar gan bhac nuair a chuirtear isteach ar earnáil an iompair, mar 
aon le pleananna dáilte neamhghnácha e.g. seachadtaí atá íogair ó thaobh ama de trí 
thrácht measctha sceidealaithe;

101. ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé ardchaighdeáin sábháilteachta neamh-
idirdhealaitheacha a ráthú don bhonneagar iompair agus d’fhostaithe iompair araon, rud 
a d’fhágfadh go bhféadfaí méideanna suntasacha sa slabhra soláthair a bhainistiú gan 
cur isteach ar an soláthar agus fós cead a thabhairt do na húdaráis inniúla bearta 
comhréireacha oiriúnaithe a ghlacadh chun na rioscaí don tsláinte a íoslaghdú; á chur i 
bhfios go láidir a thábhachtaí atá sé dálaí maithe oibre a chaomhnú do thiománaithe;

102. á iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go n-údarófar d’oibrithe 
cúraim sláinte teorainneacha inmheánacha a thrasnú má tá siad ag obair i dtír 
chomharsanach;

103. ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé go ndéantar bainistiú cúramach ar acmhainn 
chomhthimpeallach agus slabhra fhuair trádstórais i mbonneagar iompair isteach agus 
amach;

104. 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 i mBallstáit, a bhíonn ag brath go mór ar allmhairí i ngeall ar a méid bheag 
nó a suíomh iargúlta, agus nach éasca dóibh rochtain a fháil ar an slabhra soláthair;

105. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé freastal ar riachtanais iompair shonracha ar an 
leibhéal áitiúil agus ar an leibhéal réigiúnach, go háirithe i réigiúin fhorimeallacha, 
thuaithe, shléibhtiúla, na limistéir is teirce daonra agus limistéir oileánacha agus na 
limistéir is forimeallaí a bhfuil sé níos deacra dul chucu agus ina bhfuil costais 
seachadta arda; á chreidiúint gur cheart gníomhaíochtaí nithiúla do na réigiúin sin a 
áireamh sna pleananna straitéiseacha chun bonneagar a uasghrádú sna Ballstáit; ag 
tabhairt dá haire a thábhachtaí atá sé a áirithiú go sroichfidh an t-aistriú digiteach na 
ceantair sin agus gur gá dlús a chur le glacadh réiteach nua atá oiriúnaithe dá 
riachtanais, lena gcuirfí feabhas ar nascacht, ar inrochtaineacht agus ar 
inacmhainneacht; á chur i bhfáth nár cheart bac a chur ar rochtain ar chógais sna 
ceantair sin ar bhealach ar bith;

106. á iarraidh ar an gCoimisiún tacaíocht eagraíochtúil agus airgeadais a chur ar fáil, lena n-
áirítear trí na cláir oibre arna nglacadh laistigh de chreat airgeadais ilbhliantúil 2021-



2027, do na Ballstáit agus d’oibreoirí iompair i gcás éigeandála, amhail paindéimí, agus 
tús áite a thabhairt do spás forchoimeádta i ngach lastas le haghaidh earraí riachtanacha, 
amhail cógais, APInna agus trealamh leighis, agus é sin a áirithiú.

107. á iarraidh go gcuirfí chun feidhme réitigh mheara nuálacha chun an ganntanas cógas a 
mhaolú go tráthúil agus chun iompar sábháilte drugaí atá íogair ó thaobh teochta de a 
chumasú, agus na táirgí a rianú trí chianfhaireachán leanúnach; á iarraidh ar an 
gCoimisiún inniúlachtaí an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a Rialú 
(ECDC) i réimse na sláinte poiblí a leathnú agus malartú dea-chleachtas a chur chun 
cinn;

108. á iarraidh ar ECDC sonraí samhaltaithe a eisiúint faoin gcaoi ar dócha a thitfeadh 
paindéim COVID-19 amach i ngach Ballstát chomh maith le sonraí maidir le riachtanas 
othair agus sonraí maidir le hacmhainneacht ospidéil sna Ballstáit chun gur fearr a 
bheifear in ann an t-éileamh a réamh-mheas agus cógais leighis a sholáthar más gá; á 
mheas gur cheart do EMA oibriú i gcomhar le ECDC chun gur fearr a chuirfear cosc ar 
ghanntanais cógas agus drugaí a úsáidtear go coitianta i bhfianaise eipidéimí agus 
paindéimí a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo;

109. á iarraidh ar an gCoimisiún, ar EMA agus ar na húdaráis rialála náisiúnta leas a bhaint 
as na hiarrachtaí pragmatacha uile a rinneadh le linn ghéarchéim COVID-19 agus 
leanúint de sholúbthacht rialála a cheadú do MAHanna, trí, mar shampla, nósanna 
imeachta a chumhdach maidir le hathruithe ar sholáthraithe APInna, suíomhanna nua 
monaraíochta a ainmniú agus údaruithe allmhairithe níos tapúla a bheith ann, d’fhonn 
ganntanas cógas a mhaolú ar bhealach níos fearr;

110. ag aithint go ndéantar cuótaí soláthair arna gcur i bhfeidhm ag MAHanna 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, i ndáil leis sin, gur minic a bhíonn na cuótaí maidir leis an 
méid stoic a chuireann dáileoirí i bhfeidhm docht agus a bhíonn moilliú agus ganntanais 
ann dá mbarr, agus gur tugadh easpa trédhearcachta maidir le stoc faoi deara i gcodanna 
áirithe den slabhra dáileacháin;

111. 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;

112. 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 a thiocfaidh as an 
éileamh ar chógais agus ar threalamh leighis go rachaidh sé chun dochair do cháilíocht, 
do shábháilteacht, d’éifeachtúlacht nó do chost-éifeachtúlacht cógas, lena n-úsáid ag an 
duine agus táirgí sláinte, lena n-áirítear feistí leighis; á mheabhrú 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, ina theannta sin, gur cheart tús áite a thabhairt do na próisis 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 trí leasú a dhéanamh ar an Rialachán maidir le Modhnuithe atá ann cheana, 
trí rochtain níos fearr ar fhaisnéis d’othair agus do ghairmithe cúraim sláinte, agus trí 
shreabhadh simplithe cógas ó Bhallstát amháin go Ballstát eile i gcás ganntanas; ag 
moladh 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)1; 

113. 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 ar bhealach 
rialaithe sábhailte, 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;

114. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé rochtain uilíoch ar vacsaíní agus ar chóireáil leighis 
a áirithiú, go háirithe i gcásanna éigeandála agus le haghaidh aicídí nach bhfuil cóireáil 
ann dóibh, amhail i gcás COVID-19; ag tathant go mbeadh dlúthchomhar idir EDS agus 
EDT chun soláthar na vacsaíne a áirithiú a luaithe a aimseofar í; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, ag an am céanna, a shásraí maidir le soláthar comhpháirteach cógas a 
neartú chun rochtain uilíoch ar chóireáil a áirithiú do gach saoránach beag beann ar a n-
áit chónaithe;

115. ag áitiú agus ullmhúchán á dhéanamh chun vacsaín nó cóireáil shábháilte agus 
éifeachtúil in aghaidh COVID-19 a fhorbairt agus a údarú, nach mór gach céim a 
thabhairt d’fhonn a áirithiú go mbeidh táirgeadh agus dáileadh pras ar fáil san Eoraip 
agus ar fud an domhain, rud a áiritheoidh rochtain chothrom chomhionann ar an vacsaín 
nó ar an gcóireáil;

1 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 
2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus 
maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).



116. ag aithint go bhfuil an fhadhb leanúnach maidir le ganntanas cógas agus trealaimh 
cosanta san Aontas tar éis dul in olcas mar thoradh ar eipidéim COVID-19, agus á chur i 
bhfáth, ag an am céanna, gur ábhar imní ar fud an domhain é rochtain a fháil ar chógais 
leighis agus ar threalamh cosanta, fadhb ag a bhfuil iarmhairtí tromchúiseacha freisin i 
dtíortha i mbéal forbartha ina bhfuil galair a bhaineann leis an mbochtaineacht ag 
leathadh agus inarb íseal infhaighteacht cógas; á chur i bhfáth gur gá don Aontas 
comhleanúnachas a áirithiú ina chuid beartas, go háirithe i réimsí na forbartha, na 
trádála, na sláinte, an taighde agus na nuálaíochta, chun cuidiú le rochtain leanúnach ar 
chógais bhunriachtanacha sna tíortha is boichte agus, go háirithe, sna tíortha is lú 
forbairt (LDCanna) a choimirciú;

117. ag tabhairt dá haire go ndearna an easpa rochtana ar chógais difear mór do na grúpaí is 
leochailí agus is imeallaithe, lena n-áirítear mná agus leanaí, daoine a bhfuil VEID orthu 
agus galair ainsealacha eile, imircigh, dídeanaithe agus daoine easáitithe ina dtír féin, 
daoine scothaosta agus daoine atá faoi mhíchumas;

118. á iarraidh ar an gCoimisiún ceannaireacht dhomhanda a fheidhmiú chun a áirithiú go 
mbeidh rochtain ráthaithe ar chógais bhunriachtanacha, agus soláthar ráthaithe cógas 
bunriachtanach, ag tíortha i mbéal forbartha, go háirithe i gcásanna éigeandála;

119. á thabhairt chun suntais go léiríonn eipidéim COVID-19 gur gá na slabhraí soláthair atá 
ann cheana a ghiorrú a mhéid is féidir, go háirithe ionas nach mbeifear ag brath ar 
shlabhraí soláthair domhanda atá fada agus leochaileach le haghaidh trealamh leighis 
agus táirgí cógais atá ríthábhachtach; ag tathant ar an Aontas cabhrú leis an domhan atá 
i mbéal forbartha acmhainneacht áitiúil monaraíochta, táirgthe agus dáileacháin a 
fhorbairt trí thacaíocht theicniúil, eolas criticiúil agus faisnéis chriticiúil, trí aistriú 
teicneolaíochta a dhreasú agus trí chomhsheasmhacht a chothú i dtreoir rialála, i gcórais 
faireacháin agus in oiliúint gairmithe sláinte; á chur i bhfios an gá atá le córais sláinte 
níos láidre agus slabhraí soláthair dea-oibrithe a chruthú; á thabhairt chun suntais go 
bhfuil tíortha i mbéal forbartha, go háirithe na tíortha is lú forbairt, ag brath go mór ar 
shlabhraí soláthair idirnáisiúnta, rud is féidir a bheith ina chúis le ganntanas 
tromchúiseach tráth an t-éileamh domhanda a dhul i méid agus tráth an soláthar a bheith 
teoranta;

120. á iarraidh go mbeidh freagairt chomhchoiteann dhomhanda ann agus á chur in iúl gur 
geal léi an toradh a bhí ar an gComhdháil Ghealltanas Idirnáisiúnta maidir leis an 
bhFreagairt Dhomhanda ar an gCoróinvíreas a bhí ar siúl an 4 Bealtaine 2020, inar 
gheall deontóirí as gach cearn den domhan EUR 7,4 billiún chun dlús a chur leis obair 
ar dhiagnóisic, ar chóireáil agus ar fhorbairt vacsaíní; á chur i bhfáth gur cheart go 
mbeadh uirlisí leighis COVID-19 inacmhainne, sábháilte, éifeachtach, éasca a riar agus 
ar fáil go huilíoch do chách i ngach áit agus gur cheart go measfaí gur ‘earraí poiblí 
domhanda’ iad;; á mheas, dá bhrí sin, gur cheart go mbeadh rochtain agus 
inacmhainneacht mar chuid lárnach den phróiseas iomlán taighde agus forbartha (T&F) 
agus monaraíochta ina iomláine; á chreidiúint chun na críche sin, gur cheart 
coinníollacha dochta a cheangal le cistiú poiblí, go háirithe maidir le rialachas 
comhchoiteann, trédhearcacht, comhroinnt na teicneolaíochta, saineolas teicniúil agus 
torthaí cliniciúla, etc.; á chur i bhfáth nach mór na coinníollacha sin a chur ar fáil don 
phobal, toisc nach féidir seiceanna bána a bheith i gceist leis an airgeadas poiblí; 



121. á chur i bhfáth go bhfuil comhroinnt samplaí pataigine agus faisnéise seichimh 
ríthábhachtach chun diagnóisic, teiripí agus vacsaíní a fhorbairt go tapa; á mheabhrú 
oibleagáidí idirnáisiúnta ceangailteacha comhroinnte cothroime agus chothromasaí 
tairbhí an Choinbhinsiúin maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus Phrótacal 
Nagoya maidir le hábhar géiniteach;

°

° °

122. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig parlaimintí na mBallstát.


