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26.11.2018 B8-0547/1 

Alteração  1 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Situação das mulheres com deficiência 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que as medidas de 

austeridade têm um impacto negativo nas 

mulheres e nas pessoas com deficiência em 

termos gerais, resultando em múltiplas 

formas de discriminação; 

H. Considerando que as medidas de 

austeridade têm um impacto negativo nas 

mulheres e nas pessoas com deficiência em 

termos gerais, resultando em múltiplas 

formas de discriminação; que a situação 

socioeconómica das pessoas com 

deficiência se deteriorou significativamente 

em consequência da imposição de políticas 

de austeridade e de ataques a direitos 

sociais e laborais pela UE, o que teve um 

especial impacto nas mulheres com 

deficiência; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/2 

Alteração  2 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Situação das mulheres com deficiência 

Proposta de resolução 

Considerando C-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 C-A. Considerando que todos os dias são 

negados direitos fundamentais às pessoas 

com deficiência, mediante a perpetuação 

das dificuldades de acesso a empregos 

remunerados que conferem direitos, tanto 

no setor público como no privado; que a 

formação profissional das pessoas com 

deficiência fica aquém do que é necessário 

e poderia ser alcançado, com vista a 

permitir a aquisição de conhecimentos, 

aptidões e competências necessários para a 

inclusão na vida ativa; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/3 

Alteração  3 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Situação das mulheres com deficiência 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que as pessoas com 

deficiência e, em particular, as mulheres 

com deficiência têm rendimentos mais 

baixos e correm um maior risco de pobreza 

e exclusão social; que a situação das 

mulheres ativas com deficiência se 

deteriorou ao longo do tempo em 

comparação com a situação dos homens (a 

taxa de mulheres trabalhadoras pobres foi 

de 10 % em 2007 e 12 % em 2014); 

M. Considerando que as pessoas com 

deficiência e, em particular, as mulheres 

com deficiência têm rendimentos mais 

baixos e correm um maior risco de pobreza 

e exclusão social; que as situações de 

pobreza e exclusão são perpetuadas 

quando a proteção social é 

manifestamente insuficiente; que a 

situação das mulheres ativas com 

deficiência se deteriorou ao longo do 

tempo em comparação com a situação dos 

homens (a taxa de mulheres trabalhadoras 

pobres foi de 10 % em 2007 e 12 % em 

2014); 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/4 

Alteração  4 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Situação das mulheres com deficiência 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que o apoio, a 

proteção e a comunicação, bem como os 

serviços e cuidados de saúde, 

nomeadamente os relacionados com os 

cuidados de saúde primários, a violência 

contra as mulheres, a assistência às 

crianças e a maternidade, devem estar 

plenamente acessíveis em todas as línguas, 

formas e formatos a todas as mulheres, 

especialmente às mulheres e raparigas com 

deficiência; 

O. Considerando que persistem 

dificuldades no acesso aos centros de 

saúde, aos cuidados hospitalares, aos 

produtos de apoio, aos medicamentos e às 

terapias essenciais para o 

acompanhamento e a reabilitação; que 

persistem graves problemas de 

mobilidade, quer se devam a barreiras 

arquitetónicas que impedem a circulação 

em espaços públicos e ruas, quer a um 

acesso limitado ao transporte público e 

coletivo; que subsistem obstáculos à 

comunicação (como a falta de intérpretes 

de língua gestual nos serviços públicos e a 

fraca acessibilidade da televisão para as 

pessoas surdas), que limitam e impedem o 

acesso aos serviços públicos e à 

informação; que o apoio, a proteção, a 

comunicação, os serviços e cuidados de 

saúde, tais como os relacionados com os 

cuidados de saúde primários, a violência 

contra as mulheres, a assistência às 

crianças e a maternidade, devem estar 

plenamente acessíveis em todas as línguas, 

formas e formatos a todas as mulheres, 

especialmente às mulheres e raparigas com 

deficiência; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/5 

Alteração  5 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Situação das mulheres com deficiência 

Proposta de resolução 

Considerando Q 

 

Proposta de resolução Alteração 

Q. Considerando que, apesar das 

numerosas convenções internacionais e 

disposições da legislação europeia, bem 

como da atual Estratégia Europeia para a 

Deficiência, as pessoas com deficiência 

ainda não usufruem plenamente dos seus 

direitos sociais e de cidadania; que as 

mulheres e as raparigas com deficiência 

permanecem à margem da tomada de 

decisões e do progresso em termos de 

igualdade de género; 

Q. Considerando que, apesar das 

numerosas convenções internacionais e 

disposições da legislação europeia, bem 

como da atual Estratégia Europeia para a 

Deficiência, as pessoas com deficiência 

ainda não usufruem plenamente dos seus 

direitos sociais e de cidadania; que a 

igualdade de acesso à cultura, ao desporto e 

ao lazer e a igualdade de participação na 

vida social e política não são garantidas; 

que os profissionais que trabalham nestes 

domínios são subvalorizados; que todas as 

convenções e disposições acima referidas 

são sistematicamente ignoradas, enquanto 

os direitos fundamentais continuam a ser 

negados aos trabalhadores e às pessoas com 

deficiência; que as mulheres e as raparigas 

com deficiência permanecem à margem da 

tomada de decisões e do progresso em 

termos de igualdade de género; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/6 

Alteração  6 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Situação das mulheres com deficiência 

Proposta de resolução 

Considerando W 

 

Proposta de resolução Alteração 

W. Considerando que a plena 

integração na sociedade é alcançada 

principalmente através do emprego de 

qualidade e de uma educação acessível e 

inclusiva, e que o emprego é, por 

conseguinte, considerado não só uma 

fonte de rendimento, mas também um 

mecanismo de integração social, uma vez 

que estabelece uma ligação com a 

sociedade, relações interpessoais e um 

sentido de participação na vida social, 

cultural e económica; 

W. Considerando que o sistema de 

ensino público não dispõe de meios 

humanos, materiais e pedagógicos para o 

acompanhamento adequado e a inclusão 

efetiva das crianças e dos jovens com 

necessidades educativas especiais; que a 

plena integração na sociedade é alcançada 

principalmente através do emprego de 

qualidade e de uma educação acessível; que 

o emprego é não só considerado uma fonte 

de rendimento, mas tornou-se também um 

mecanismo de integração social, uma vez 

que estabelece uma ligação com a 

sociedade, relações interpessoais e um 

sentido de participação na vida social, 

cultural e económica; 

Or. en 
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26.11.2018 B8-0547/7 

Alteração  7 

João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 

Merja Kyllönen, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López 

Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-0547/2018 

Rosa Estaràs Ferragut 

em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Situação das mulheres com deficiência 

Proposta de resolução 

N.º 16-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 16-A. Insta os Estados-Membros a 

aplicarem o princípio da igualdade de 

remuneração por trabalho igual, a 

combaterem a discriminação salarial e a 

garantirem a igualdade entre mulheres e 

homens, nomeadamente no que diz respeito 

às pessoas com deficiência; 

Or. en 

 

 


