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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta os artigos 2.º, 10.º, 19.º e 168.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Estratégia 
Europeia para a Deficiência 2010-2020: Compromisso renovado a favor de uma Europa 
sem barreiras "(COM(2010)0636),

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção Europeia 
para a Protecção dos Direitos do Homem e a Carta da UE dos Direitos Fundamentais,

–  Tendo em conta  Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência1, que é o primeiro instrumento de Direitos Humanos juridicamente vinculativo 
do qual a UE e os Estados-Membros são partes, 

– Tendo em conta a proposta de directiva sobre a igualdade de tratamento entre as pessoas, 
independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual,

– Tendo em conta a sua Resolução legislativa, de 8 de Setembro de 2010, sobre uma 
proposta de decisão do conselho relativa às orientações para as políticas de emprego dos 
Estados-Membros: Parte II das Orientações Integradas "Europa 2020"2

– Tendo em conta a comunicação da Comissão de 12 de Janeiro de 2011 intitulada "Análise 
Anual do Crescimento: uma resposta global da UE à crise” (COM(2011)0011) , bem 
como o relatório conjunto anexo,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho relativa às orientações para as 
políticas de emprego dos Estados-Membros, de 12 de Janeiro de 2011, 
(COM(2011)0006),

– Tendo em conta os artigos 1.º, 21.º e 35.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia,

– Tendo em conta a sua Resolução de 8 de Março de 2011 intitulada “Reduzir as 
desigualdades no domínio da saúde na UE”3 ,

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 8 de Junho de 2010, sobre "Equidade e 
                                               
1 Acordada em 2007 e assinada por todos os Estados-Membros e pela UE;« ratificada até Outubro de 2010 por 
16 Estados-Membros (BE, CZ, DK, DE, ES, FR, IT, LV, LT, HU, AT, PT, SI, SK, SE, UK); nos restantes está 
em curso o processo de ratificação. A Convenção da ONU será vinculativa na UE e fará parte do seu 
ordenamento jurídico.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0309.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0081.
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Saúde em todas as Políticas: Solidariedade na Saúde",

A. Um em cada seis cidadãos da União Europeia1 é portador de uma deficiência, seja ela 
ligeira, ou grave,

1. Recorda que a garantia do acesso a todos os serviços, e, em especial aos de saúde e de 
prestação de cuidados é um princípio fundamental do modelo europeu de solidariedade;

2. Solicita à Comissão que exorte os Estados-Membros a adoptar políticas específicas em 
matéria de igualdade de acesso aos cuidados de saúde, incluindo a serviços de saúde e 
reabilitação de qualidade destinados a pessoas com deficiência;

3. Solicita aos Estados-Membros que procedam, através do método aberto de coordenação, a 
um intercâmbio de informações, de ideias e de melhores no que se refere à prestação de 
cuidados prolongados a pessoas deficientes e, nomeadamente, que adoptem medidas e 
regras deontológicas mínimas que visem:

a) reduzir as desigualdades na saúde e proteger as pessoas deficientes na comunidade e 
nos contextos de prestação de cuidados de saúde,

b) lutar contra os maus-tratos infligidos aos deficientes,

c) garantir serviços de reabilitação adequados, apoiar os serviços de saúde mental e o 
desenvolvimento de serviços de intervenção precoce e de avaliação de necessidades; 

d) contribuir para difundir tecnologias da informação e da comunicação que 
promovam (os cuidados prestados no seio da família e a autonomia das pessoas 
deficientes;

4. Insta os Estados-Membros a aliviar a carga que pesa sobre as pessoas que prestam 
cuidados a idosos ou a deficientes e – a fim de permitir que os prestadores de cuidados 
trabalhem – a desenvolver um sistema de cuidados integrado;

5. Salienta a necessidade de prestar apoio eficaz e específico aos jovens com deficiência, 
bem como de garantir a igualdade de oportunidades no acesso físico, sensorial e cognitivo 
à educação, ao emprego, à cultura, às ocupações dos tempos livres, ao desporto, às 
actividades sociais e à participação nos assuntos políticos e civis; 

6. Reitera a importância de assegurar uma maior participação das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, incluindo o recurso a determinadas "quotas de reserva” do mercado 
de trabalho ou a instrumentos de "emprego selectivo";

7. Insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçar a legislação existente para promover a 
inclusão de disposições relativas à acessibilidade na adjudicação de contratos públicos.

                                               
1 Inquérito Europeu às Forças de Trabalho - módulo ad hoc sobre emprego das pessoas com deficiência, 2002.


