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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à melhoria 
do equilíbrio entre homens e mulheres no cargo de administrador não-executivo das 
empresas cotadas em bolsa e a outras medidas conexas
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0614),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 157.º, n.º 3,  do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C7-0382/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base legal 
proposta,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 13 de fevereiro de 
20131,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 30 de maio de 20132,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, nos termos do artigo 51.º 
do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e da Comissão dos 
Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros e os pareceres da Comissão dos Assuntos 
Económicos e Monetários, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

                                               
1 JO C 133 de 9.5.2013, p. 68.

2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A utilização eficaz do capital humano é 
o principal fator de competitividade de 
uma economia, sendo decisiva para 
enfrentar os desafios demográficos da UE, 
de modo a que esta possa competir com 
êxito numa economia globalizada e 
garantir uma vantagem comparativa em
relação aos países terceiros. O número de 
mulheres altamente instruídas e 
qualificadas aumenta constantemente, 
como o demonstra o facto de atualmente 
60 % dos licenciados serem mulheres. Se 
continuarmos a não aproveitar esta reserva 
de qualificações nas nomeações para os 
cargos de decisão económica
continuaremos a negligenciar a exploração 
eficaz de um capital humano altamente 
qualificado.

(7) A utilização eficaz do capital humano é 
o principal fator de competitividade, 
desenvolvimento e crescimento de uma
economia, sendo decisiva para enfrentar os 
desafios demográficos da UE, de modo a 
que esta possa competir com êxito numa 
economia globalizada e garantir uma 
vantagem comparativa em relação aos 
países terceiros. O número de mulheres 
altamente instruídas e qualificadas aumenta 
constantemente, como o demonstra o facto 
de atualmente 60 % dos licenciados serem 
mulheres. Se continuarmos a não 
aproveitar esta reserva de qualificações 
para os cargos de gestão e de decisão das 
empresas continuaremos a negligenciar a 
exploração eficaz de um capital humano 
altamente qualificado.

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A nível das empresas, é amplamente 
reconhecido que a presença de mulheres 
nos conselhos de administração melhora o 
governo das sociedades, pois o 
desempenho das equipas e a qualidade do 
processo de decisão são reforçados por 
uma mentalidade mais diversificada e 
coletiva, integrando perspetivas mais 

(8) A nível das empresas, é amplamente 
reconhecido que a presença de mulheres 
nos conselhos de administração melhora o 
governo das sociedades, pois o 
desempenho das equipas e a qualidade do 
processo de decisão são reforçados por 
uma mentalidade mais diversificada e 
coletiva, integrando perspetivas mais 
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amplas e favorecendo, por conseguinte, a 
adoção de decisões mais equilibradas. 
Vários estudos revelaram igualmente que 
existe uma correlação positiva entre a 
diversidade de género nos quadros de 
direção, por um lado, e o desempenho 
financeiro e a rentabilidade de uma 
empresa, por outro. Reforçar a 
representação das mulheres nos conselhos 
de administração das empresas cotadas em 
bolsa pode, portanto, ter um impacto 
positivo no desempenho dessas empresas.

amplas bem como um modelo empresarial 
mais dinâmico e favorecendo, 
por conseguinte, a adoção de decisões mais 
equilibradas, refletindo melhor as 
realidades sociais e de consumo. Vários 
estudos revelaram igualmente que existe 
uma correlação positiva entre a diversidade 
de género nos quadros de direção, por um 
lado, e o desempenho financeiro e a 
rentabilidade de uma empresa, por outro. 
Reforçar a representação das mulheres nos 
conselhos de administração das empresas 
cotadas em bolsa, dada a considerável 
responsabilidade económica e social 
dessas empresas, pode, portanto, ter um 
impacto positivo no seu desempenho 
económico. Por conseguinte, a introdução 
e o reforço de medidas de incentivo à 
progressão na carreira das mulheres, em 
todos os níveis de gestão, devem ser 
promovidos.

Or. en

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Existem também provas de que a 
igualdade de tratamento no mercado de 
trabalho pode contribuir para estimular 
fortemente o crescimento económico. 
Aumentar a participação das mulheres nos 
conselhos de administração das empresas 
cotadas da União não tem apenas um efeito 
positivo para as mulheres nomeadas, mas 
contribui também para atrair talentos 
femininos para as empresas e assegurar 
uma maior presença das mulheres em todos 
os níveis da gestão e entre os efetivos. 
Por conseguinte, uma maior proporção de 
mulheres nesses conselhos pode ter um 
impacto positivo para eliminar tanto as 

(9) Existem também provas de que a 
igualdade de tratamento no mercado de 
trabalho pode contribuir para estimular 
fortemente o crescimento económico. 
Aumentar a participação das mulheres nos 
conselhos de administração das empresas
cotadas da União não tem apenas um efeito 
positivo para as mulheres nomeadas, mas 
contribui também para atrair talentos 
femininos para as empresas, assegurando 
uma maior presença das mulheres, e 
reconhecendo o contributo dado por estas,
em todos os níveis da gestão e entre os 
efetivos. Por conseguinte, uma maior 
proporção de mulheres nesses conselhos 
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disparidades em termos de emprego como 
as disparidades salariais entre homens e 
mulheres. Explorar ao máximo a reserva de 
talentos das mulheres seria um importante 
progresso em termos de valorização 
académica, tanto a nível individual como 
para o setor público. A sub-representação 
das mulheres nos conselhos de 
administração das empresas cotadas da UE 
é uma oportunidade perdida em termos de 
crescimento sustentável a longo prazo das 
economias dos Estados-Membros no seu 
conjunto.

pode ter um impacto positivo para eliminar 
tanto as disparidades em termos de 
emprego como as disparidades salariais 
entre homens e mulheres. Explorar ao 
máximo a reserva de talentos das mulheres 
seria um importante progresso em termos 
de valorização académica, tanto a nível 
individual como para o setor público. A 
sub-representação das mulheres nos 
conselhos de administração das empresas 
cotadas da UE é uma oportunidade perdida 
em termos de crescimento sustentável a 
longo prazo das economias dos 
Estados-Membros no seu conjunto.

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Embora a diretiva não tenha por 
objetivo harmonizar em pormenor as 
legislações nacionais em matéria de 
procedimentos de seleção e de critérios 
relativos às qualificações para exercer um 
cargo nos conselhos de administração, 
importa introduzir algumas normas 
mínimas que obriguem as empresas 
cotadas em que não existe uma 
representação equilibrada dos géneros a 
adotarem decisões de nomeação dos 
administradores não-executivos com base 
numa avaliação comparativa objetiva das 
qualificações dos candidatos em termos de 
aptidão, competências e desempenho 
profissional, não apenas para se alcançar 
um equilíbrio entre os administradores 
não-executivos, mas também para 
assegurar o correto funcionamento do 
mercado interno. Apenas uma ação
adotada a nível da UE pode contribuir 
efetivamente para assegurar a igualdade de 

(14) Embora a diretiva não tenha por 
objetivo harmonizar em pormenor as 
legislações nacionais em matéria de 
procedimentos de seleção e de critérios 
relativos às qualificações para exercer um 
cargo nos conselhos de administração, 
importa introduzir algumas normas 
mínimas que obriguem as empresas 
cotadas em que não existe uma 
representação equilibrada dos géneros a 
adotarem decisões de nomeação dos 
administradores não-executivos com base 
numa avaliação comparativa objetiva das 
qualificações dos candidatos em termos de 
aptidão, competências e desempenho 
profissional, não apenas para se alcançar 
um equilíbrio entre os administradores 
não-executivos, mas também para 
assegurar o correto funcionamento do 
mercado interno. Apenas uma medida 
vinculativa adotada a nível da União pode 
contribuir efetivamente para assegurar a 
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condições de concorrência em toda a União 
e evitar assim complicações práticas na 
vida das empresas.

igualdade de condições de concorrência em 
toda a União, evitar complicações práticas 
na vida das empresas e permitir a 
administradores e diretores o pleno 
aproveitamento das oportunidades 
proporcionadas pelo mercado interno.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A União deve, assim, ter por objetivo 
aumentar a presença das mulheres nos 
conselhos de administração das empresas, 
de modo a impulsionar o crescimento 
económico e a competitividade das 
empresas europeias e garantir uma efetiva 
igualdade entre os géneros no mercado de 
trabalho. Este objetivo deve ser 
prosseguido através do estabelecimento de 
requisitos mínimos em matéria de ação 
positiva, sob a forma de medidas 
obrigatórias destinadas a atingir um 
objetivo quantitativo para a repartição entre 
os géneros dos cargos nos conselhos de 
administração das empresas cotadas na 
bolsa, tendo em conta o facto de os 
Estados-Membros e outros países que 
optaram por este ou por um método 
semelhante terem obtido os melhores 
resultados na redução da sub-representação 
das mulheres no processo de decisão 
económica.

(16) A União deve, assim, ter por objetivo 
aumentar a presença das mulheres nos 
conselhos de administração das empresas, 
de modo a impulsionar o crescimento 
económico e a competitividade das 
empresas europeias e garantir uma efetiva 
igualdade entre os géneros no mercado de 
trabalho. Este objetivo deve ser 
prosseguido através do estabelecimento, a 
nível da União, de requisitos comuns
mínimos em matéria de ação positiva, sob 
a forma de medidas obrigatórias destinadas 
a atingir um objetivo quantitativo para a 
repartição entre os géneros dos cargos nos 
conselhos de administração das empresas 
cotadas na bolsa, tendo em conta o facto de 
os Estados-Membros e outros países que 
optaram por este ou por um método 
semelhante terem obtido os melhores 
resultados na redução da sub-representação 
das mulheres no processo de decisão 
económica.

Or. en
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Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A presente diretiva não se aplica às 
micro, pequenas ou médias empresas 
(PME), na aceção que lhes é dada pela 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias 
empresas, mesmo que estas se encontrem 
cotadas em bolsa.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as empresas cotadas em bolsa devem respeitar o objetivo fixado pela diretiva, dada a 
sua importância económica e responsabilidades económicas e sociais.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os Estados-Membros exercem uma 
influência dominante sobre as empresas 
cotadas constituídas em empresas públicas, 
na aceção do artigo 2.º, alínea b), da 
Diretiva 2006/111/CE da Comissão, de 16 
de novembro de 2006, relativa à 
transparência das relações financeiras entre 
os Estados-Membros e as empresas 
públicas, bem como à transparência 
financeira relativamente a certas empresas. 
Em virtude dessa influência dominante, 
dispõem dos instrumentos necessários para 
introduzir mais rapidamente as alterações 
necessárias. Por conseguinte, nas empresas 
públicas o objetivo de 40 % de 
administradores não-executivos do sexo 
sub-representado deve ser atingido mais 

(23) Os Estados-Membros exercem uma 
influência dominante sobre as empresas 
cotadas constituídas em empresas públicas, 
na aceção do artigo 2.º, alínea b), da 
Diretiva 2006/111/CE da Comissão, de 16 
de novembro de 2006, relativa à 
transparência das relações financeiras entre 
os Estados-Membros e as empresas 
públicas, bem como à transparência 
financeira relativamente a certas empresas. 
Em virtude dessa influência dominante, 
dispõem dos instrumentos necessários para 
introduzir mais rapidamente as alterações
necessárias. Por conseguinte, nas empresas 
públicas o objetivo de, pelo menos, 40 % 
de administradores não-executivos do sexo 
sub-representado deve ser atingido mais 
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cedo. cedo, em conformidade com os 
mecanismos adequados estabelecidos 
pelos Estados-Membros de acordo com a 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O número de cargos de 
administrador não-executivo necessários 
para cumprir o objetivo deve ser mais 
especificado pois, tendo em conta a 
dimensão da maioria dos conselhos de 
administração, matematicamente só é 
possível ficar ligeiramente acima ou 
abaixo da proporção exata de 40 %. Por 
conseguinte, o número de cargos de 
administrador necessário para atingir 
esse objetivo deve ser aquele que, em 
valor relativo, é o mais próximo de 40 %. 
Simultaneamente, a fim de evitar a 
discriminação do sexo inicialmente mais 
representado, as empresas cotadas não 
devem ser obrigadas a nomear membros 
do sexo sub-representado para metade ou 
mais dos cargos de administrador 
não-executivo. Deste modo, os membros 
do sexo sub-representado passariam a
exercer pelo menos um cargo nos 
conselhos de administração compostos por 
três ou quatro administradores 
não-executivos, pelo menos dois cargos 
nos conselhos de administração com 
cinco ou seis administradores 
não-executivos, e pelo menos três cargos 
nos conselhos de administração com sete 
ou oito administradores não-executivos.

(24) Nos casos em que o conselho 
não-executivo é composto apenas por três 
membros, é matematicamente impossível 
ir além da proporção de 40 % para ambos 
os sexos. Por conseguinte, nesses casos, 
os membros do sexo sub-representado 
devem exercer pelo menos um cargo nos 
conselhos de administração compostos por 
três administradores não-executivos.

Or. en
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Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em consonância com a referida 
jurisprudência, os Estados-Membros 
devem garantir que a seleção dos 
candidatos mais qualificados para ocupar 
os cargos de administrador não-executivo 
tem por base uma análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função 
de critérios pré-estabelecidos, claros, 
neutros e inequívocos. Entre os exemplos 
de critérios de seleção que as empresas 
poderiam aplicar figuram a experiência 
profissional em cargos de gestão e/ou de 
supervisão, os conhecimentos em 
determinados domínios importantes, como 
as finanças, o controlo ou a gestão de 
recursos humanos, as competências de 
liderança e de comunicação e a capacidade 
de trabalhar em rede. Deve ser dada 
prioridade ao candidato do sexo 
sub-representado se este for tão qualificado 
quanto o candidato do outro sexo em 
termos de aptidão, competências e 
desempenho profissional, e se uma 
avaliação objetiva que tenha em conta 
todos os critérios específicos dos 
candidatos não fizer pender a balança a 
favor do candidato do outro sexo.

(26) Em consonância com a referida 
jurisprudência, os Estados-Membros 
devem garantir que a seleção dos 
candidatos mais qualificados para ocupar 
os cargos de administrador não-executivo 
tem por base uma análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função 
de critérios pré-estabelecidos, claros, 
neutros e inequívocos. Entre os exemplos 
de critérios de seleção que as empresas 
poderiam aplicar figuram a experiência 
profissional em cargos de gestão e/ou de 
supervisão, os conhecimentos em 
determinados domínios importantes, como 
as finanças, o controlo ou a gestão de 
recursos humanos, as competências de 
liderança e de comunicação, a experiência 
internacional e a capacidade de trabalhar 
em rede. Deve ser dada prioridade ao 
candidato do sexo sub-representado se este 
for tão qualificado quanto o candidato do 
outro sexo em termos de aptidão, 
competências e desempenho profissional, e 
se uma avaliação objetiva que tenha em 
conta todos os critérios específicos dos 
candidatos não fizer pender a balança a 
favor do candidato do outro sexo.

Or. en
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Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Uma vez que a composição por sexo 
dos efetivos das empresas tem um impacto 
direto na disponibilidade de candidatos do 
sexo sub-representado, os 
Estados-Membros podem prever que, nos 
casos em que os membros do sexo 
sub-representado constituem menos de 
10 % dos trabalhadores da empresa em 
causa, esta não seja obrigada a cumprir 
os objetivos previstos na presente diretiva.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as empresas devem respeitar a obrigação de reforçar o equilíbrio entre homens e 
mulheres e, por conseguinte, não se deve prever qualquer exceção. Em particular, a diretiva 
proporciona a todas as empresas flexibilidade na adoção dos procedimentos adequados, que 
dão resposta às necessidades do seu setor. Por último, os administradores não-executivos 
desempenham, normalmente, funções de supervisão e fornecem contributos para as tarefas 
gerais de gestão que não estão diretamente relacionadas com questões setoriais.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas cotadas que comuniquem 
anualmente às autoridades nacionais 
competentes informações sobre a 
repartição por género dos respetivos 
conselhos de administração, assim como 
informações sobre a forma como 
pretendem satisfazer os objetivos 
estabelecidos na presente diretiva, que 
permitam avaliar os progressos de cada 
empresa cotada quanto a uma 

(34) Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas cotadas que comuniquem 
anualmente às autoridades nacionais 
competentes informações sobre a 
repartição por género dos respetivos 
conselhos de administração, assim como 
informações sobre a forma como 
pretendem satisfazer os objetivos 
estabelecidos na presente diretiva, que 
permitam avaliar os progressos de cada 
empresa cotada quanto a uma 
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representação equilibrada dos homens e 
das mulheres entre os seus 
administradores. Essas informações devem 
ser tornadas públicas e, se a empresa em 
causa não cumprir os objetivos, incluir uma 
descrição das medidas que esta adotou ou 
tenciona adotar para alcançar, no futuro, 
esse objetivo.

representação equilibrada dos homens e 
das mulheres entre os seus 
administradores. Essas informações devem 
ser tornadas públicas e, se a empresa em 
causa não cumprir os objetivos, incluir uma 
descrição das medidas que esta adotou ou 
tenciona adotar para alcançar, no futuro, 
esse objetivo. Além disso, as empresas que 
não tenham cumprido os objetivos ou os 
compromissos assumidos devem 
apresentar uma descrição dos motivos 
desse incumprimento, bem como indicar 
as medidas concretas que já adotaram e 
as medidas que tencionam adotar no 
futuro com vista a alcançar os objetivos.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, o objetivo a atingir 
pelas empresas cotadas deve ser limitado 
no tempo, só vigorando até que sejam 
registados progressos sustentáveis em 
matéria de composição equilibrada entre 
homens e mulheres dos conselhos de 
administração das empresas cotadas. Por 
esse motivo, a Comissão procederá 
regularmente a um reexame da aplicação 
da presente diretiva, devendo apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. A diretiva deixará de vigorar em 
31 dezembro de 2028. A Comissão deverá 
avaliar, no seu reexame, se é necessário 
prorrogar a vigência da diretiva para além 
dessa data.

(39) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, o objetivo a atingir 
pelas empresas cotadas deve ser limitado 
no tempo, só vigorando até que sejam 
registados progressos sustentáveis em 
matéria de composição equilibrada entre 
homens e mulheres dos conselhos de 
administração das empresas cotadas. Por 
esse motivo, a Comissão procederá 
regularmente a um reexame da aplicação 
da presente diretiva, devendo apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. A diretiva deixará de vigorar em 
31 de dezembro de 2028. A Comissão 
deverá avaliar, no seu reexame, se é 
necessário prorrogar a vigência da diretiva 
para além dessa data. Os 
Estados-Membros devem cooperar com os 
parceiros sociais e com a sociedade civil, 
a fim de os informar de forma eficiente 
sobre a relevância da presente diretiva, 
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bem como sobre a sua transposição e 
aplicação. A realização de campanhas de 
informação pode contribuir 
significativamente para o aumento da 
sensibilização das empresas não cotadas, 
incentivando-as a alcançar, de forma 
dinâmica, o equilíbrio entre géneros.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «empresa cotada em bolsa», uma 
empresa constituída num Estado-Membro, 
cujos valores mobiliários são admitidos à 
negociação num mercado regulamentado, 
na aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da 
Diretiva 2004/39/CE, em um ou em vários 
Estados-Membros;

(1) «empresa cotada em bolsa», uma 
empresa que tem a sua sede num 
Estado-Membro e cujas ações são 
admitidas à negociação num mercado 
regulamentado, na aceção do artigo 4.º, n.º 
1, ponto 14, da Diretiva 2004/39/CE, em 
um ou em vários Estados-Membros;

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Pequena e média empresa» ou 
«PME», uma empresa que empregue 
menos de 250  pessoas e cujo volume de 
negócios anual não exceda 50 milhões 
de EUR ou cujo balanço anual total não 
exceda 43 milhões de EUR, ou, 
tratando-se de uma PME com sede num 
Estado-Membro cuja moeda não seja o 
euro, os montantes equivalentes na moeda 
desse Estado-Membro;

Suprimido
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Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido
Exclusão das pequenas e médias 

empresas
A presente diretiva não é aplicável às 
pequenas e médias empresas («PME»).

Or. en

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O número de cargos de administrador 
não-executivo necessários para satisfazer o 
objetivo fixado no n.º 1 deve ser o mais 
próximo possível de 40 %, sem todavia 
ultrapassar 49 %.

2. O número de cargos de administrador 
não-executivo necessário para satisfazer o 
objetivo fixado no n.º 1 deve ser, pelo 
menos, de 40 %. Se o conselho 
não-executivo for composto apenas por 
três membros, a proporção de um para 
dois deve ser suficiente.

Or. en

Justificação

As correlatoras reconhecem a importância das pequenas e médias empresas enquanto 
espinha dorsal inovadora da indústria na Europa. Assim, estas devem encontrar-se numa 
posição de vanguarda nos esforços tendentes à igualdade de género e, consequentemente, 
devem ser incluídas na diretiva. Todas as empresas cotadas em bolsa devem respeitar o 
objetivo fixado pela diretiva, dada a sua importância económica e responsabilidades 
económicas e sociais.
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Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros podem prever que 
as empresas cotadas em que os membros 
do sexo sub-representado representem 
menos de 10 % dos trabalhadores não 
sejam sujeitas ao objetivo fixado no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todas as empresas devem respeitar a obrigação de reforçar o equilíbrio entre homens e 
mulheres e, por conseguinte, não se deve prever qualquer exceção. Em particular, a diretiva 
proporciona a todas as empresas flexibilidade na adoção dos procedimentos adequados, que 
dão resposta às necessidades do seu setor. Por último, os administradores não-executivos 
desempenham, normalmente, funções de supervisão e fornecem contributos para as tarefas 
gerais de gestão que não estão diretamente relacionadas com questões setoriais.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que uma empresa cotada não 
atingir os objetivos fixados no artigo 4.º, nº 
1, ou não honrar os respetivos 
compromissos individuais assumidos nos 
termos do n.º 1, as informações previstas 
no n.º 2 devem indicar os motivos do 
incumprimento, assim como uma descrição 
das medidas que adotou ou tenciona adotar 
para honrar tais objetivos ou 
compromissos.

3. Sempre que uma empresa cotada não 
atingir os objetivos fixados no artigo 4.º, nº 
1, ou não honrar os respetivos 
compromissos individuais assumidos nos 
termos do n.º 1, deve apresentar uma 
exposição dos motivos do incumprimento, 
assim como uma descrição das medidas 
que adotou ou tenciona adotar para honrar 
tais objetivos ou compromissos. Essa 
explicação constitui parte das 
informações mencionadas no n.º 2.

Or. en
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Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para garantir que o ou 
os órgãos designados nos termos do artigo 
20.º da Diretiva 2006/54/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2006, relativa à aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres em 
domínios ligados ao emprego e à atividade 
profissional (reformulação), são 
igualmente competentes para promover, 
analisar, acompanhar e apoiar o equilíbrio 
entre os géneros nos conselhos de 
administração das empresas cotadas.

4. Os Estados-Membros devem adotar as 
medidas necessárias para garantir que o ou 
os órgãos designados nos termos do artigo 
20.º da Diretiva 2006/54/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2006, relativa à aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres em 
domínios ligados ao emprego e à atividade 
profissional (reformulação), são 
igualmente competentes para promover, 
analisar, acompanhar e apoiar o equilíbrio 
entre os géneros nos conselhos de 
administração das empresas cotadas. Para 
este fim, os Estados-Membros devem 
colaborar de forma eficiente com os 
parceiros sociais e com a sociedade civil.

Or. en

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) exclusão de concursos públicos.

Or. en

Justificação

Dada a responsabilidade económica e social dos Estados-Membros e das autoridades 
regionais e locais, é essencial uma maior transparência das empresas públicas. Por 
conseguinte, as empresas cotadas que não cumpram as obrigações estabelecidas na diretiva 
devem ser excluídas dos concursos públicos servindo os interesses económicos gerais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

As correlatoras congratulam-se com a proposta de diretiva enquanto seguimento da resolução 
do Parlamento sobre «as mulheres e a liderança empresarial», aprovada em 2011, e em 
resposta ao desequilíbrio persistente entre homens e mulheres nos cargos de direção das 
empresas. A diretiva proposta contribui para a salvaguarda do princípio da igualdade 
enquanto valor fundamental da UE e materializa a estratégia da UE para a igualdade dos 
géneros a todos os níveis e em todos os setores da vida económica, como tem sido várias 
vezes defendido pelo Parlamento Europeu.

Em 1984 e em 1996, o Parlamento Europeu formulou duas recomendações encorajando o 
setor privado a aumentar a presença de mulheres em todos os níveis de decisão e instando a 
Comissão Europeia a tomar medidas nesse sentido. Em março de 2011, a Comissão iniciou 
um diálogo com as principais empresas cotadas em bolsa da UE e redigiu um «compromisso 
europeu pelas mulheres na administração das empresas» que as empresas podiam assinar, 
comprometendo-se, desse modo, a aumentar a representação das mulheres nos respetivos 
conselhos de administração para 30 % até 2015 e para 40 % até 2020. Contudo, um ano 
volvido sobre o lançamento da iniciativa, apenas 24 empresas tinham assinado o 
compromisso.

Em termos gerais, os progressos no sentido do aumento da representação das mulheres no 
conjunto da UE têm sido lentos1, observando-se uma evolução desigual entre os 
Estados-Membros, com taxas de progresso a variar entre os 5 % e os 25 %.  Pelo exposto, as 
correlatoras estão convencidas de que o legislador europeu deve adotar legislação adequada. 

As correlatoras entendem que o artigo 157.º, n.º 3, do TFUE constitui a base jurídica 
adequada para as medidas vinculativas destinadas a garantir a aplicação do princípio da 
igualdade de oportunidades e da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria 
de emprego e de trabalho. O mesmo foi confirmado pela Comissão dos Assuntos Jurídicos na 
reunião realizada em 20 de junho de 2013.

A importância da adoção de legislação europeia

Ao longo dos anos, muitos Estados-Membros tomaram iniciativas para combater de forma 
eficaz o problema do desequilíbrio entre os géneros. Alguns Estados-Membros procuraram 
aumentar as baixas taxas de representação das mulheres nos conselhos de administração 
através da adoção de legislação1 , desse modo acelerando consideravelmente o processo de 
consecução de uma representação equilibrada de homens e de mulheres nos conselhos de 
administração. Outros limitaram-se a encorajar as iniciativas pró-ativas e as medidas tomadas 

                                               
1 A Bélgica, a França e a Itália estabeleceram quotas obrigatórias, prevendo sanções em caso 
de incumprimento, enquanto os Países Baixos e a Espanha estabeleceram quotas sem estipular 
sanções. Além disso, a Dinamarca, a Finlândia, a Grécia, a Áustria e a Eslovénia 
implementaram normas relativas às empresas estatais. (Fonte: relatório de progresso da CE)
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pelas empresas, o que se revelou bastante útil mas ainda assim insuficiente para alcançar 
resultados tangíveis.  Neste contexto, é importante notar a heterogeneidade que se verifica na 
UE, tanto em termos de medidas como de resultados.

Em França, a proporção de mulheres nos conselhos de administração das empresas do índice 
CAC 40 aumentou 10 pontos percentuais para 22,3 % entre outubro de 2010 e janeiro de 
2012. Em Itália, onde em 2011 foi aprovada uma lei que estabelece que até 2015 um terço dos 
cargos de administração e de supervisão nas empresas cotadas em bolsa e nas empresas 
públicas sejam ocupados por mulheres, registou-se, entre janeiro de 2012 e outubro de 2012, 
um aumento de 4,9 pontos percentuais no número de mulheres presentes nos conselhos de 
administração de empresas cotadas.

Nos demais Estados-Membros procurou-se incentivar as empresas a nomear mais mulheres 
para posições cimeiras através de autorregulação nacional, de fixação de objetivos não 
vinculativos e de iniciativas de governação corporativa (como os códigos de conduta1).

Os resultados positivos da fixação de objetivos vinculativos demonstram concretamente que 
as empresas podem observar medidas tendentes a assegurar um recrutamento equilibrado em 
termos de género. Note-se, além disso, que nos Estados-Membros onde não foram adotadas 
quaisquer medidas vinculativas, as empresas estão ainda longe de alcançar um equilíbrio entre 
géneros aceitável.

Um enquadramento comum sólido é essencial para as empresas envolvidas em atividades 
transfronteiras e para a mobilidade e perspetivas de carreira em órgãos de decisão de 
trabalhadores qualificados do sexo masculino e feminino. 

Por último, para enfrentar eficazmente os desafios com que se depara no vulnerável contexto 
atual de crise económica, a UE deve utilizar todo o capital humano de que dispõe para 
alcançar o crescimento e promover a competitividade e a melhoria do desempenho financeiro 
das empresas. As medidas destinadas a alcançar um maior equilíbrio entre homens e mulheres 
nos conselhos de administração contribuem para esse objetivo. 

A diretiva proposta 

A proposta, baseada nos princípios da igualdade, da transparência e da valorização do mérito, 
e em procedimentos e objetivos comuns tem um grande valor acrescentado. É de salientar que 
o cumprimento das obrigações estabelecidas pela diretiva gera encargos administrativos 
reduzidos para as empresas. A diretiva contribuirá para melhorar a justiça social no mercado 
de trabalho e para promover o crescimento económico através da plena utilização de todos os 
recursos, competências e qualidades disponíveis, para que o potencial humano da UE seja 
aproveitado de forma eficaz.

                                               

1 Na Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, Espanha, 
Suécia e Reino Unido os códigos de governação corporativa nacionais incentivam, com graus variados, a 
diversidade de género nos conselhos de administração.
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Além disso, a presente proposta está em conformidade com os princípios da 
proporcionalidade e da subsidiariedade.

Objetivo da diretiva:
A proposta formula o objetivo claro de atingir uma proporção de 40 % do sexo 
sub-representado nos cargos de administrador não-executivo de todas as empresas cotadas em 
bolsa e defende a criação de um enquadramento jurídico adequado para que os 
Estados-Membros e as empresas adotem procedimentos eficazes de molde a promover o 
equilíbrio entre géneros nos conselhos de administração de todas as empresas cotadas. Isso 
contribuirá para melhorar a governação corporativa, ao aumentar as possibilidades de as 
mulheres assumirem posições cimeiras de gestão e, assim, promoverem, com as suas 
competências, o desempenho económico das empresas.

Âmbito da diretiva:
As correlatoras registam que a diretiva proposta propõe uma medida temporária visando o 
estabelecimento de uma estratégia comum clara para todos os Estados-Membros com vista a 
alcançar um objetivo comum: a presença de pelo menos 40 % do sexo sub-representado entre 
os administradores não-executivos até 2020 no que se refere às empresas cotadas privadas, e 
até 2018 no caso das empresas cotadas do Estado.

A diretiva permite aos Estados-Membros terem em consideração as especificidades nacionais 
no contexto da sua transposição. Por esta razão, os Estados-Membros devem colaborar 
estreitamente com as empresas e com as partes interessadas a fim de estabelecer 
procedimentos e mecanismos adequados que permitam a realização do objetivo de 40 % no 
prazo fixado pela diretiva. 

Os Estados-Membros que já tenham implementado um sistema com bons resultados poderão 
mantê-lo desde que este seja tão eficaz como o sistema proposto para atingir o objetivo de 
uma presença de pelo menos 40 % do sexo sub-representado nos conselhos de administração. 
Além disso, os Estados-Membros terão de prever sanções adequadas e dissuasivas a aplicar às 
empresas que violem as disposições da diretiva. 

Se o objetivo de 40 % não for alcançado até 2018, no que se refere às empresas públicas ou 
com capitais públicos, e até 2020, no que se refere às empresas privadas, os Estados-Membros 
asseguram que o objetivo de melhoria do equilíbrio entre homens e mulheres nas empresas é 
alcançado.

Disposições específicas relativas às empresas públicas cotadas em bolsa
Os imperativos de justiça e de transparência são mais fortes no caso das empresas detidas total 
ou parcialmente pelo Estado, que podem ser designadas por empresas públicas na aceção do 
artigo 2.º, alínea b), da Diretiva 2006/111/CE, de 16 de novembro de 2006, da Comissão.  Isto 
significa qualquer empresa sobre a qual as autoridades públicas possam exercer, direta ou 
indiretamente, uma influência dominante em virtude de deterem a sua propriedade, uma 
participação financeira, ou em virtude das regras que a governam. Dada a responsabilidade 
económica e social destas empresas, é essencial que observem uma maior transparência e 
igualdade de tratamento entre os géneros.  Além disso, o setor público tem, 
inquestionavelmente, um papel de modelo para a sociedade e deve refletir os princípios da 



PE514.670v01-00 22/23 PR\940986PT.doc

PT

meritocracia e da justiça social. Na medida em que exercem uma influência dominante sobre 
essas empresas, os Estados-Membros dispõem de mais instrumentos para impor uma mudança 
mais rápida. Assim, a igualdade entre os géneros e o aumento da participação das mulheres no 
processo de decisão económica são objetivos essenciais a alcançar pelas empresas públicas. 
Por conseguinte, a diretiva proposta impõe que estas empresas cumpram o objetivo de uma 
representação equilibrada de homens e mulheres nos conselhos de administração mais cedo 
do que as empresas do setor privado, especificamente até 2018.

Aspetos principais da proposta das correlatoras: 

Alargamento do âmbito de aplicação:
As correlatoras sublinham a importância do alargamento do âmbito da diretiva a fim de 
aumentar efetivamente a sua eficácia e o seu impacto em todas as empresas cotadas.

- Independentemente da sua dimensão, todas as empresas cotadas devem cumprir o objetivo 
estabelecido pela diretiva. Esta exigência é justificada tanto pelas suas responsabilidades 
económicas e sociais como pela sua importância económica.

- Inclusão dos setores dominados por um único género: as empresas cotadas em bolsa de 
todos os setores de atividade devem respeitar o objetivo fixado pela diretiva, dada a sua 
importância económica e as suas responsabilidades económicas e sociais.

Procedimento vinculativo:
As correlatoras sublinham que deve ser explicitamente referido que a diretiva impõe uma 
obrigação de meios aos Estados-Membros e às empresas no sentido da consecução do 
objetivo através da adoção de medidas eficazes.

Aumento da transparência no processo de nomeação/eleição de administradores 
não-executivos:
As correlatoras defendem firmemente o aumento da transparência no processo de nomeação e 
de eleição de membros dos conselhos de administração, pois é a única forma de garantir a 
diversidade e a seleção com base no mérito.

Representação equilibrada: 
As correlatoras consideram que, para alcançar o objetivo de igualdade entre os géneros, as 
empresas devem tomar as medidas necessárias para atingir uma representação de pelo menos 
40 % do sexo sub-representado. Nos casos em que o conselho não-executivo for composto por 
apenas três membros, sendo matematicamente impossível realizar uma quota de 40 % para 
qualquer dos sexos, será suficiente uma proporção de um para dois. 

Incumprimento:
As correlatoras defendem que as empresas que não tenham cumprido os objetivos ou os 
compromissos assumidos devem apresentar os motivos do incumprimento e indicar as 
medidas concretas que pretendem adotar a fim de assegurar a realização do objetivo de uma 
representação mais equilibrada entre homens e mulheres.

Sanções:
As correlatoras salientam igualmente que os Estados-Membros devem estabelecer disposições 



PR\940986PT.doc 23/23 PE514.670v01-00

PT

para que as empresas cotadas em bolsa que não estabeleçam, apliquem ou respeitem os 
procedimentos previstos para a nomeação ou a eleição de administradores não-executivos 
sejam sujeitas a sanções eficazes, proporcionais e dissuasivas. Propõem que a exclusão dos 
concursos públicos seja acrescentada à lista de possíveis sanções proposta pela Comissão.

As correlatoras realçam a importância de um acompanhamento e de uma revisão eficientes. 
Para esse fim, é fundamental que os Estados-Membros apresentem a partir de 2017 e, 
subsequentemente, de dois em dois anos, um relatório sobre a aplicação da diretiva.

Melhoria da informação e da eficácia da diretiva:
As correlatoras defendem a importância da organização de campanhas de sensibilização e 
informação para informar adequada e eficazmente as partes interessadas e os cidadãos sobre o 
impacto da diretiva na economia e na sociedade. Essas campanhas de informação serão 
essenciais para o aumento da sensibilização entre as empresas não cotadas, incentivando-as a 
alcançar, de forma pró-ativa, o equilíbrio entre géneros.


