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TAIFEAD ACHOMAIR 

An Mheitheal um Shláinte, faoi chathaoirleacht an Uasail Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán, an 

Coimisiún Eorpach 

Dé hAoine, an 22 Deireadh Fómhair 2021, 14.00 go 16.00 

1. Ráitis tosaigh an Chathaoirligh 

 

Ba é seo an chéad chruinniú de chuid na Meithle agus tionóladh i bhformáid hibrideach é. Chuir an 

Cathaoirleach, an tUasal Maroš Šefčovič, fáilte roimh na comhaltaí agus thug sé focail réamhráiteacha 

agus chuir béim ar ról na Meithle maidir le hobair Sheisiúin Iomlánach na Comhdhála a ullmhú. Chuir sé 

na comhaltaí ar an eolas maidir leis na smaointe a léiríodh go dtí seo ar an ardán digiteach ilteangach i 

dtaobh ábhar na sláinte agus maidir leis na hábhair tosaíochta a sainaithníodh sa chéad seisiún de Phainéal 

Saoránach Eorpach 3 i réimse na sláinte chomh maith le tionscnaimh AE a bhí ann le déanaí i réimse na 

sláinte. Leag sé béim ar an bhfíoras go raibh dhá chuspóir ag an gcruinniú, i.e. malartú faoi na 

díospóireachtaí a bhí ar siúl ar an ardán agus sna Painéil Saoránach Eorpach i dtaobh ábhar na sláinte 

(féach sruthanna) agus aithne a chur ar a chéile. Tugadh cuireadh chun cainte ansin do chomhaltaí na 

meithle. 

 

2. Plé  

 
Leag na cainteoirí béim ar a thábhachtaí atá sé dea-chomhar a fhorbairt laistigh den ghrúpa agus ionchur 
a fháil, go háirithe ó shaoránaigh. Leagadh béim freisin ar a ábhartha atá sé an obair a dhéanann 
meithleacha a bhaineann leis an Suí Iomlánach a nascadh, e.g. idir an aeráid agus an tsláinte. Bhí an plé 
dírithe ar na hábhair seo a leanas:  

 

 Iarradh roinnt uaireanta go mbeadh comhar agus comhordú níos láidre ann ar leibhéal AE, go mbeadh 
idir-inoibritheacht trasteorann idir na córais sláinte agus go mbeadh an tAontas níos ullmhaithe do 
dhúshláin sláinte amach anseo. Dúirt roinnt daoine go bhfuil comhar gan fasach in AE faoi láthair 
maidir le vacsaíní Covid-19 agus teastais Covid-19 ach gur cheart tuilleadh plé a dhéanamh ar 
chomhordú na mbeartas náisiúnta agus iad a neartú. 
 

 Leag roinnt daoine béim ar an ngá atá le gné dhomhanda na sláinte a chur san áireamh.  
 

 Ardaíodh freisin an gá atá le hinfheistíocht a mhéadú in earnáil na sláinte. Chuir roinnt cainteoirí in iúl 
go láidir go bhfuil infheistíocht a dhéantar roimh éigeandálaí sláinte ríthábhachtach agus go bhfuil sé 
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léirithe nach raibh sí éifeachtach go leor le linn phaindéim Covid-19. Luaigh roinnt daoine na hidirnaisc 
idir an geilleagar agus an tsláinte. 
 

 Dúirt roinnt cainteoirí go bhféadfaí Plean Sáraithe Ailse na hEorpa a úsáid mar shamhail do ghalair eile 
agus leag siad béim ar an tábhacht a bhaineann le cóir chomhionann agus le comhroinnt eolais. Leag 
roinnt acu béim freisin ar ról BECA (Coiste Speisialta PE um Shárú na hAilse).  
 

 Luaigh comhaltaí eile a thábhachtaí atá infheistíocht in T&D agus d'impigh siad go ndéanfaí tuilleadh 
sonraí a mhalartú san earnáil sláinte. Moladh gur cheart go dtiocfadh an tAontas Eorpach chun bheith 
ar thús cadhnaíochta sa chúram sláinte. Dúirt roinnt acu ina theannta sin gur cheart tuilleadh 
forbartha a dhéanamh ar sheirbhísí teilileighis.  
 

 Leagadh béim freisin ar na dúshláin a bhaineann le haosú folláin agus leis na riachtanais 
mhéadaitheacha a ghabhann le cúram sláinte do dhaoine scothaosta. 
 

 Luaigh roinnt daoine an gá atá le plean gníomhaíochta le haghaidh galair ainsealacha agus galair 
neamhchoitianta chomh maith le galair chardashoithíocha agus néareolaíocha.  
 

 Chuir comhaltaí eile in iúl go láidir go raibh an tsláinte i gcroílár ábhair imní na saoránach agus gur gá 
an tAontas a thabhairt níos gaire do na daoine. D’iarr roinnt cainteoirí go mbeadh seirbhísí sláinte níos 
athléimní, córais sláinte nua-aimseartha agus uirlisí agus sásraí coiteanna ann ar leibhéal AE. Tharraing 
roinnt acu aird freisin ar an ngá atá le feabhas a chur ar rochtain do chách ar chógais leighis agus ar 
sheirbhísí cúraim sláinte, an gá atá le híoschaighdeáin cháilíochta a thabhairt isteach do sheirbhísí 
sláinte ar fud an Aontais agus an gá atá le freagairtí níos fearr ar ghéarchéimeanna amach anseo. 
Luaigh daoine eile na difríochtaí atá ann idir na Ballstáit maidir le rochtain ar chúram sláinte. 
 

 Labhair roinnt acu faoi spleáchas AE ar thríú tíortha i réimse na sláinte, e.g. maidir le hamhábhair, 
feistí leighis agus táirgí íocshláinte, go háirithe le linn phaindéim Covid-19, agus leag siad béim ar an 
ngá atá le neamhspleáchas straitéiseach/‘ceannasacht AE i réimse na sláinte’ a áirithiú chun 
ganntanais a sheachaint agus slabhraí soláthair a dhaingniú. 
 

 Bhí inbhuanaitheacht na gcóras sláinte náisiúnta, ilroinnt na gcóras sláinte sa mhargadh aonair, 
rochtain ar leigheas ardcháilíochta agus an straitéis chógaisíochta i measc na saincheisteanna eile a 
d’ardaigh na rannpháirtithe.  
 

 Smaoineamh amháin a cuireadh in iúl ná ciste AE a bhunú chun ospidéil a chruthú agus chun tacú le 
taighde. Ar na smaointe eile a cuireadh in iúl bhí pas sláinte AE a chruthú a ligfeadh do shaoránaigh 
AE cúram sláinte oiriúnach a fháil i mBallstáit uile an Aontais.  
 

 Dúirt roinnt cainteoirí gur cheart measúnú a dhéanamh ar cad iad na réimsí ina dtugann AE breisluach 
agus cad iad na cinn inar cheart inniúlachtaí a aistriú chuig leibhéal AE. Mheas roinnt eile acu gur 
cheart ról an Aontais a shoiléiriú. Bhí cainteoirí eile ann a mheas gur cheart inniúlachtaí na mBallstát 
a chaomhnú.  
 

 I réimse an chúraim sláinte choiscthigh, thug roinnt cainteoirí chun solais gur cheart tabhairt faoin 
litearthacht sláinte agus faoin oideachas sláinte ón luath-óige. Dá n-ardófaí feasacht faoin tábhacht a 
bhaineann le stíleanna maireachtála sláintiúla, d’fhéadfaí a lán galar a chosc agus costais a laghdú. 
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Luaigh roinnt cainteoirí, ina theannta sin, gur gá aird níos mó a thabhairt ar oideachas gnéis, ar 
fhrithghiniúint agus ar bhreithrialú freisin. 
 

 Mheas roinnt cainteoirí gur saincheist tosaíochta í an mheabhairshláinte nár mhór aghaidh a thabhairt 
uirthi, agus iad ag tagairt go háirithe don tionchar diúltach a bhí ag paindéim Covid-19 ar an 
meabhairshláinte.   

 

3. Ráitis deiridh an Chathaoirligh 

 

Agus é ag tabhairt an chruinnithe chun deiridh, ghabh an Cathaoirleach buíochas leis na comhaltaí go léir 

as an ionchur a thug siad agus rinne sé achoimre ar an méid a dúradh agus ar na moltaí a rinneadh. Leag 

sé béim ar an dóigh inar léirigh siad na dúshláin atá ann faoi láthair i réimse na sláinte agus an t-

idirspleáchas idir an tsláinte agus comhshaol nádúrtha sláintiúil, bia sábháilte sláintiúil, an geilleagar agus 

an t-athrú aeráide. Agus mar fhocal scoir, mheabhraigh sé gurb é an ról a bheidh ag an Meitheal ná ionchur 

a thabhairt chun na díospóireachtaí agus na tograí ó Sheisiún Iomlánach na Comhdhála a ullmhú, trí phlé 

a dhéanamh ar na moltaí ó na Painéil Saoránach Eorpach chomh maith leis an ionchur maidir leis an Ardán 

Digiteach Ilteangach a mhéid a bhaineann leis an tsláinte.  

________________________________ 

 

IARSCRÍBHINN: Liosta de chomhaltaí na Meithle um Shláinte  

Meitheal um Shláinte den Chomhdháil ar Thodhchaí na 
hEorpa (48) 

  

     

Cathaoirleach:  
Maroš 
ŠEFČOVIČ  

(An Coimisiún Eorpach)   

     

Teideal: Céadainm Sloinne Comhpháirt 

        

Uasal Pascal ARIMONT Parlaimint na hEorpa 

Uasal Alina BÂRGĂOANU Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal  Katerina BAT'HOVÁ An Chomhairle 

Uasal Linette Eleni BLANKENSTEINER  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Claudette  BUTTIGIEG Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Anda  ČAKŠA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Susanna CECCARDI Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Roberto CIAMBETTI Coiste na Réigiún 

Uasal Alain  COHEUR  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 

Uasal Nathalie COLIN-OESTERLÉ Parlaimint na hEorpa 

Uasal Margarita DE LA PISA CARRIÓN Parlaimint na hEorpa 

Uasal Isabel  DÍAZ AYUSO  Coiste na Réigiún 

Uasal Ines GASMI  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Camille GIRARD  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal  Anna  GOŁAWSKA An Chomhairle 
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Uasal Ilenia Carmela GRECO  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Sebastián GUILLEN  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Kinga JOÓ Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Philippa  KARSERA An Chomhairle 

Uasal Boudraa 
MAGHNIA LINDA 
(MOUSTAKIM)  

Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal  Iulia MATEI An Chomhairle 

Uasal Radka MAXOVÁ Parlaimint na hEorpa 

Uasal Rūta  MILIŪTĖ Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Alin Cristian MITUȚA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Dolors MONTSERRAT Parlaimint na hEorpa 

Uasal Nicolas MORAVEK  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Renaud   MUSELIER Ionadaí áitiúil/réigiúnach 

Uasal Ria  OOMEN-RUIJTEN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Dimitrios PAPADIMOULIS Parlaimint na hEorpa 

Uasal Troels de Leon PETERSEN  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Mark PLEŠKO Painéil/imeachtaí saoránach náisiúnta 

Uasal Jean-François  RAPIN Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Ivo RASO  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Michèle RIVASI Parlaimint na hEorpa 

Uasal  Valeria RONZITTI Comhpháirtithe Sóisialta 

Uasal Christa  SCHWENG  
Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa 

Uasal Maroš ŠEFČOVIČ An Coimisiún Eorpach 

Uasal  Elisaveta SIMEONOVA An Chomhairle 

Uasal Niamh  SMYTH Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Paola  TAVERNA Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Jesús TERUEL  Painéil Saoránach Eorpach 

Uasal Zoltán  TESSELY Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Patrizia TOIA Parlaimint na hEorpa 

Uasal Kathleen VAN BREMPT Parlaimint na hEorpa 

Uasal Ioannis  VARDAKASTANIS An tSochaí Shibhialta 

Uasal  Anna  VIKSTRÖM Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal Claude  WISELER Parlaimintí Náisiúnta 

Uasal  Stefan ZRINZO AZZOPARDI An Chomhairle 

 

 


