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Alteração 23
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A saúde mental deve ser equiparada 
à saúde física, dado encontrar-se 
intimamente associada às doenças 
coronárias cardíacas, ao cancro e a 
outras doenças, como a diabetes. As 
pessoas afectadas por problemas graves 
de saúde mental encontram-se, regra 
geral, ameaçadas de estigmatização 
social, pobreza, restrições em matéria de 
opções de habitação e dificuldades de 
acesso à prestação de cuidados de saúde 
física, contribuindo, assim, para um 
acréscimo de custos decorrente da perda 
de produtividade laboral.  

Or. en

Alteração 24
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A discriminação em razão da 
deficiência requer uma acção específica e 
concertada, na observância das 
competências dos Estados-Membros.  
Muitos Estados-Membros dispõem já de 
legislação que prevê a protecção das 
pessoas com deficiência.  A igualdade de 
tratamento das pessoas com deficiência 
deve ser promovida através de acções 



PE416.701v01-00 4/10 AM\759133PT.doc

PT

positivas e, em especial, mediante a 
satisfação das necessidades desta 
categoria específica de pessoas e a 
disponibilização acrescida dos meios 
necessários para garantir a sua 
participação activa na sociedade. No 
quadro da Estratégia da União Europeia 
para a Saúde, a Comissão e os Estados-
Membros devem diligenciar no sentido da 
elaboração de orientações com vista a 
uma definição comum de deficiência.

Or. de

Alteração 25
John Bowis

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por conseguinte, a legislação deve 
proibir a discriminação em razão de 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual numa gama de domínios 
fora do mercado de trabalho, incluindo a 
protecção social, a educação e o acesso a 
bens e serviços e respectivo fornecimento e 
prestação, incluindo a habitação. Deve 
prever medidas para assegurar a igualdade 
de acesso das pessoas com deficiência aos 
domínios abrangidos.

(9) Por conseguinte, a legislação deve 
proibir a discriminação em razão de 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual numa gama de domínios 
fora do mercado de trabalho, incluindo a 
protecção social, a educação e o acesso a 
bens e serviços e respectivo fornecimento e 
prestação, incluindo a habitação e a saúde. 
Deve prever medidas para assegurar a 
igualdade de acesso das pessoas com 
deficiência aos domínios abrangidos.

Or. en
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Alteração 26
John Bowis

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Por discriminação entende-se 
igualmente a recusa de tratamento médico 
apenas em razão da idade.

Or. en

Alteração 27
Daciana Octavia Sârbu

Proposta de directiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A.) Os Estados-Membros devem 
apoiar parcerias de pessoas com 
dificuldades de aprendizagem e/ou 
afectadas por problemas de saúde mental, 
visando difundir o conhecimento dos 
direitos que lhes assistem, apresentar 
propostas tendentes à melhoria dos 
serviços e facilitar o acesso à informação 
sobre novos medicamentos e tratamentos 
inovadores.

Or. en

Alteração 28
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 2-A – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A
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Definições

1. Por pessoas com deficiência entende-se 
igualmente as pessoas que apresentam 
incapacidades prolongadas de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, as 
quais, em interacção com diversas 
barreiras, podem obstar à sua 
participação plena e efectiva na 
sociedade, em igualdade de condições 
com as demais pessoas. 

Or. xm

Justificação

A definição de pessoas com deficiência deveria ser idêntica em todos os Estados-Membros, a 
fim de assegurar uma igualdade de tratamento. Assim sendo, a definição de pessoas com 
deficiência deve ser formulada no texto da directiva tal como consagrada na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Alteração 29
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 2-A – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Por "desenho universal” entende-se a 
concepção de produtos, ambientes, 
programas e serviços a serem usados, o 
mais possível, por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou projecto 
específico.  O “desenho universal” não 
exclui os dispositivos técnicos de 
assistência a grupos específicos de 
pessoas com deficiência, quando 
necessário.   

Or. en
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Justificação

A fim de garantir às pessoas com deficiência um acesso efectivo e isento de discriminação a 
produtos ao dispor do público, impõe-se promover produtos susceptíveis de ser utilizados por 
todas as pessoas.  Sendo assim, há que incluir, no texto da directiva, uma definição de 
"desenho universal"idêntica à consagrada na Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Alteração 30
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As medidas necessárias para permitir o 
acesso efectivo, não-discriminatório, das 
pessoas com deficiência à protecção social, 
aos benefícios sociais, aos cuidados de 
saúde, à educação e o acesso e 
fornecimento de bens e prestação de 
serviços postos à disposição do público, 
incluindo a habitação e os transportes, 
devem ficar de antemão garantidos, 
incluindo mediante alterações ou 
ajustamentos adequados. Tais medidas não 
devem pressupor uma sobrecarga 
desproporcionada, nem requerer uma 
alteração fundamental da protecção social, 
dos benefícios sociais, dos cuidados de 
saúde, da educação ou dos bens e serviços 
em questão, nem requerer a existência de 
sistemas alternativos.

a) As medidas necessárias para permitir 
uma consulta no respeitante à sua 
situação de dependência e o acesso 
efectivo, não-discriminatório, das pessoas 
com deficiência à protecção social, aos 
benefícios sociais, aos cuidados de saúde, à 
educação e o acesso e fornecimento de 
bens e prestação de serviços postos à 
disposição do público, incluindo a 
habitação e os transportes, devem ficar de 
antemão garantidos, incluindo mediante 
alterações ou ajustamentos adequados. Tais 
medidas não devem pressupor uma 
sobrecarga desproporcionada, nem 
requerer uma alteração fundamental da 
protecção social, dos benefícios sociais, 
dos cuidados de saúde, da educação ou dos 
bens e serviços em questão, nem requerer a 
existência de sistemas alternativos.

Or. en
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Alteração 31
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para avaliar se as medidas necessárias 
para preencher as exigências do n.º 1 
incluiriam uma sobrecarga 
desproporcionada deve ter-se em conta, 
nomeadamente, a dimensão dos recursos 
da organização em causa, sua natureza, 
custos estimados, ciclo de vida de bens e 
serviços e possíveis benefícios decorrentes 
de um melhor acesso para pessoas com 
deficiência. A sobrecarga não é 
considerada desproporcionada quando for 
suficientemente compensada por medidas 
previstas pela política de igualdade de 
tratamento do Estado-Membro em causa.

Suprimido

Or. fi

Justificação

A definição de sobrecarga desproporcionada constante do texto da directiva é demasiado 
lata, não garantindo às pessoas com deficiência protecção suficiente.  

Alteração 32
Riitta Myller

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
consagrar particular atenção ao acesso 
das pessoas com deficiência a serviços 
electrónicos.   

Or. fi
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Justificação

Os serviços públicos são, cada vez mais, transferidos para a rede electrónica, sem que se 
disponha de informações seguras sobre as possibilidades de acesso de grupos específicos a 
esses mesmos serviços. Há que obviar a todo o custo a que as pessoas com deficiência sejam 
excluídas da sociedade da informação.

Alteração 33
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Igualdade de tratamento no domínio da 

saúde
1. Sem prejuízo do princípio da 
subsidiariedade e das competências dos 
Estados-Membros neste domínio para 
garantir o respeito do princípio da 
igualdade de tratamento, é necessário 
conferir prioridade às estratégias de 
prevenção das doenças; nas estratégias 
políticas no domínio da saúde, revela-se, 
além disso, necessário ter em conta os 
factores ambientais que incidem de forma 
particular na saúde de grupos 
vulneráveis, como sejam as pessoas com 
deficiência, cuja saúde é particularmente  
afectada por factores ambientais 
perigosos.
2. Os Estados-Membros adoptam as 
medidas necessárias para garantir que os 
direitos e a responsabilidade dos cidadãos 
relativamente à sua própria saúde sejam 
promovidos e protegidos, nomeadamente 
através do fomento de programas de 
alfabetização sanitária e do 
encorajamento de todos os sectores da 
sociedade à prática de um estilo de vida 
saudável.
3. A Comissão deve promover programas 
de formação específicos para o pessoal 
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médico e paramédico.

Or. de

Alteração 34
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam um 
organismo ou organismos para a promoção 
da igualdade de tratamento entre todas as 
pessoas, independentemente da sua religião 
ou crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. Estes organismos podem revestir a 
forma de partes de agências encarregadas, 
a nível nacional, da defesa dos direitos 
humanos ou da salvaguarda dos direitos 
individuais, compreendendo direitos nos 
termos de outros actos comunitários, 
incluindo as Directivas 2000/43/CE e 
2004/113/CE.

1. Os Estados-Membros designam, desde 
que o reputem judicioso, um organismo ou 
organismos para a promoção da igualdade 
de tratamento entre todas as pessoas, 
independentemente da sua religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. Estes organismos podem revestir a 
forma de partes de agências encarregadas, 
a nível nacional, da defesa dos direitos 
humanos ou da salvaguarda dos direitos 
individuais, compreendendo direitos nos 
termos de outros actos comunitários, 
incluindo as Directivas 2000/43/CE e 
2004/113/CE.

Or. pl
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