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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Diretiva do Conselho 2000/78/CE , de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 
profissional
(2012/2324(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o artigo 2.º, e o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 19.º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente o 
seu artigo 21.º,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que 
estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade 
profissional1,

– Tendo em conta a Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou 
étnica2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada “Combate à discriminação e 
igualdade de oportunidades para todos – Uma estratégia-quadro” (COM(2005)0224),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre a aplicação da Diretiva 2000/78/CE 
do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que estabelece um quadro geral de igualdade de 
tratamento no emprego e na atividade profissional (COM(2008)0225),

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência,

– Tendo em conta a proposta de diretiva do Conselho que aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual,

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de maio de 2008, sobre os progressos realizados 
em matéria de igualdade de oportunidades e não discriminação na UE (transposição das 
Diretivas 2000/43/CE e 2000/78/CE)3,

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de outubro de 2008, sobre o controlo da aplicação 
do direito comunitário – 24.º relatório anual da Comissão4,

– Tendo em conta a sua resolução, de 25 de outubro de 2011, sobre a mobilidade e a 

                                               
1 JO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
2 JO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
3 Textos aprovados, P6_TA(2008)0212.
4 Textos aprovados, P6_TA(2008)0494.
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integração de pessoas com deficiência e a Estratégia Europeia para a Deficiência 
2010-20201,

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece disposições comuns relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 
ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, 
abrangidos pelo Quadro Estratégico Comum, e que estabelece disposições gerais relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de 
Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 
(A7-0000/2013),

A. Considerando que é importante que as declarações e os compromissos políticos sobre o 
combate à discriminação sejam acompanhados por um desenvolvimento progressivo e 
pela plena e correta aplicação das políticas e da legislação; 

B. Considerando que a não-discriminação e a promoção dos direitos humanos devem 
constituir uma prioridade da União Europeia, tal como previsto nos artigos 2.º, 3.º e 6.º do 
Tratado da União Europeia, bem como nos artigos 8.º, 10.º, 19.º, 45.º, 151.º, 153.º e 156.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia2, e tendo em consideração o âmbito 
do combate à discriminação num sentido mais amplo, de acordo com os artigos 21.º e 
23.º da Carta; 

C. Considerando que, embora tenham decorrido mais de 12 anos desde a adoção da Diretiva 
2000/78/CE do Conselho, muitos obstáculos ainda ficam por superar para garantir a 
igualdade perante a lei, em conformidade com o artigo 20.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia;

D. Considerando que o emprego representa a condição mais importante para a inclusão social 
e para uma vida independente e que os níveis de desemprego de muitos grupos, 
designadamente dos jovens, das pessoas com deficiência e das pessoas mais idosas, 
particularmente visados nos artigos 25.º e 26.º da Carta dos Direitos Fundamentais, são 
demasiado elevados;

E. Considerando que, simultaneamente, o emprego é considerado o aspeto mais crítico para 
todas as pessoas suscetíveis de ser alvo de discriminações com base nas razões proibidas 
pela Diretiva 2000/78/CE do Conselho;

F. Considerando que, devido à crise financeira e estrutural na Europa, o nível de desemprego 
de muitos grupos, mormente jovens, incluindo as pessoas com deficiência e pessoas 
idosas, está a aumentar a uma velocidade inaceitável, ameaçando a paz e a solidariedade 
sociais em muitos países;

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2011)0453.
2 JO C 326, 2.10.2012.
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G. Considerando que o direito da União não abrange eficazmente a discriminação na maior 
parte dos domínios de competência da União no que diz respeito aos diferentes motivos de 
discriminação e às diversas situações em que as pessoas se encontram;

H. Considerando que a avaliação da Comissão no que toca à jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia relativamente à Diretiva 2000/78/CE1 do Conselho salienta que 
está patente uma falta de coerência na aplicação da legislação atual a nível dos 
Estados-Membros, designadamente nas diferentes interpretações dos tribunais nacionais; 

I. Considerando que outros estudos e publicações de relevo observam que, muito embora 
abranja, em princípio, quatro motivos de discriminação (religião ou crença, deficiência, 
idade e orientação sexual), a diretiva tem sido invocada, até à data, sobretudo em casos de 
discriminação relacionada com a idade, 

1. Regista que, pese embora a atual falta de análises mais aprofundadas e dados mais atuais e 
sólidos, os inquéritos mais recentes relativos à perceção da discriminação na União 
Europeia confirmam que a discriminação é considerada mais generalizada no domínio do 
emprego do que a outros níveis da vida2;

2. Recorda que o Tribunal de Justiça da União Europeia teve constantemente em conta a 
necessidade de respeitar o património cultural e constitucional, com base nos direitos 
humanos consagrados, designadamente o direito à igualdade e à não-discriminação, em 
conformidade com o artigo 52.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e 
que a Carta, nomeadamente o seu artigo 15.º, produziu, desde 2009, uma nova dinâmica 
em termos de aplicação dos direitos humanos na União Europeia;

3. Reitera que os direitos humanos servem os interesses de todas as pessoas e asseguram não 
só a paz, a harmonia e a justiça na sociedade, mas também uma União Europeia muito 
mais forte e flexível no futuro, com níveis de emprego mais elevados, bem como 
alterações demográficas e padrões de consumo mais sustentáveis;

4. Salienta que o princípio geral da igualdade de tratamento, inscrito na Diretiva 2000/78/CE 
e que decorre do direito humano consagrado à igualdade e a não-discriminação constitui 
um ponto central na prática do Tribunal de Justiça e deve ser interpretado à luz da Carta 
dos Direitos Fundamentais, designadamente dos seus artigos 15.º e 21.º, segundo 
confirmado pelo próprio acórdão do Tribunal no processo C-297/10 (Hennings);

5. Realça que a diretiva não fixa o seu âmbito de aplicação detalhado para além do domínio 
do emprego e da formação em geral, sendo embora designada, no título, como quadro 
geral e que, em conformidade com o acórdão do Tribunal de Justiça no processo C-411/05 
(Palacios de la Villa), a respetiva interpretação é muito mais ampla, tendo em conta as 
suas disposições particulares;

6. Salienta que, em conformidade com as observações do Tribunal de Justiça constantes do 

                                               
1 The Evolution and Impact of the Case-Law of the Court of Justice of the European Union on Directives 
2000/43/EC and 2000/78/EC [Evolução e impacto da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 
nas Diretivas 2000/43/CE e 2000/78/CE], Comissão Europeia, novembro de 2012
2 Eurobarómetro Especial n.º 393, «Discriminação na UE em 2012», novembro de 2012
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acórdão C-303/06 (Coleman), uma interpretação restringida da diretiva é inaceitável, e 
que o âmbito da diretiva vai para além do estabelecimento de normas mínimas, porquanto 
visa combater a discriminação e promover a igualdade de oportunidades em todas as 
situações relevantes para o emprego e a formação em geral, devendo qualquer exceção ser 
considerada única, tal como explicado pelo Tribunal nos seus acórdãos C-341/09 
(Petersen) e C-447/09 (Prigge); 

7. Recorda que, em conformidade com o Tribunal de Justiça, os considerandos se revestem 
de particular importância na interpretação da diretiva e que o Tribunal também destacou a 
importância da diversidade no local de trabalho enquanto objetivo e abordagem 
integradora, com base, parcialmente, na jurisprudência relativa à igualdade dos géneros, 
tal como explicado no acórdão dos processos conjuntos C-159/10 (Fuchs) e C-160/10 
(Köhler);

8. Reitera que o Tribunal de Justiça também confirmou, no acórdão proferido no processo 
C-132/11 (Tyrolean Airways), que a diferença de tratamento deve ser justificada de forma 
clara, justa e objetiva, com base em fatores de diferenciação entre várias categorias de 
pessoas e que o mesmo tratamento não pode ser aplicado em casos diferentes e a pessoas 
cujas situações não possam ser comparadas, porquanto tal acarretaria discriminações 
adicionais ou indiretas;

9. Insta os Estados-Membros, em geral, a assegurarem a plena aplicação da Diretiva 
2000/78/CE, na sequência da sua transposição;

10. Solicita que as sanções aplicáveis em resultado de violações das disposições nacionais 
adotadas no seguimento da transposição da Diretiva 2000/78/CE sejam eficazes, 
proporcionais e dissuasivas, em conformidade com os acórdãos do Tribunal de Justiça nos 
processos C-246/09 (Bulicke), C-303/06 (Coleman) e C-415/10 (Meister); 

11. Insta a Comissão a assegurar, através de procedimentos por infração e por incumprimento, 
que os Estados-Membros cumpram as suas obrigações jurídicas através da transposição 
integral da Diretiva 2000/78/CE; considera que a comissão competente deve estar presente 
na atual supervisão das obrigações dos Estados-Membros no âmbito da diretiva, em 
conformidade com a sua Resolução, de 21 de outubro de 2008, sobre o controlo da 
aplicação do direito comunitário – 24.º relatório anual da Comissão (2008/2046(INI));

12. Considera que a falta de uma definição de deficiência na Diretiva 2000/78/CE pode ser 
considerada uma lacuna; recorda, todavia, que o Tribunal de Justiça elaborou, no acórdão 
C-13/05 (Chacón Navas), uma definição assente na norma OMS ICF1, a qual clarifica que 
a deficiência é uma limitação que impede a participação da pessoa em causa na vida 
profissional, independentemente do facto de a pessoa com deficiência sofrer de uma 
doença curável ou incurável;

13. Recomenda aos Estados-Membros e à Comissão que apoiem análises independentes da 
eficácia da proteção de vítimas de discriminação, para além dos relatórios quinquenais 
previstos no artigo 19.º da diretiva; propõe que, para além da promoção contínua de 

                                               
1 Classificação internacional de funcionamento, deficiência e saúde (Organização Mundial de Saúde, Nações 
Unidas), 2001
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organismos para a igualdade, seja lançado um projeto-piloto que apoie organizações 
oficiais e não oficiais que ajudem as vítimas da discriminação;

14. Acolhe com agrado a proposta da Comissão de introduzir no projeto de regulamento 
relativo às disposições comuns sobre os Fundos uma cláusula geral de condicionalidade 
ex-ante no que se refere à aplicação da legislação europeia contra a discriminação; 

15. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que reconsiderem com atenção, mas também 
com celeridade, a respetiva posição face ao impasse nas negociações no Conselho sobre 
uma diretiva geral contra a discriminação, tal como referido na sua Resolução de 25 de 
outubro de 2011, sobre a mobilidade e a integração de pessoas com deficiência e a 
Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020;

16. Recomenda à Comissão Europeia que tenha de novo em vista um argumento geral mas 
não universal de ponto de vista jurídico e uma medida a aplicar em diferentes casos para 
diferentes pessoas, a fim de assegurar a coerência da igualdade de direitos refletindo a 
diversidade antes de aplicar os mesmos direitos independentemente das diferenças que 
possam existir entre as pessoas devido à sua natureza, (in)competências, capacidades e 
aptidões;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos e governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, que estabelece um quadro 
geral de igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional foi adotada há mais 
de 12 anos. 

Tal aconteceu apenas algumas semanas antes da proclamação da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a Carta, que 
tem atualmente um valor vinculativo, passou a ser um ponto de referência no que toca à 
aplicação dos direitos humanos e fundamentais na União Europeia. 

Em paralelo, o Tribunal de Justiça da União Europeia desenvolveu e estabeleceu as suas 
próprias interpretações das regras relativas à igualdade constantes dos Tratados europeus 
desde 1974, designadamente no domínio do emprego e do acesso equitativo das mulheres ao 
mesmo. O Tribunal prosseguiu a elaboração de normas e instrumentos para aplicar e 
interpretar a noção de igualdade de tratamento, com um número crescente de processos 
centrados na Diretiva 2000/78/CE do Conselho. Essas interpretações indicam também que 
não existe um argumento aplicado universal ou exclusivamente mas sim abordagens 
individuais, cuidadosamente construídas, assentes em circunstâncias variadas, para cada tipo 
de processo relativo à discriminação, em conformidade com a opinião do Tribunal no que 
respeita à aplicação da diretiva. 

Após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o princípio da igualdade de tratamento ganhou 
cada vez mais relevo. O artigo 10.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
estabelece que «na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem por objetivo 
combater a discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual».

Em 2 de abril de 2009, no âmbito do processo de consulta, o Parlamento Europeu adotou um 
parecer sobre a Diretiva do Conselho que aplica o princípio de igualdade de tratamento entre 
as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual1. Na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de dezembro de 2009, 
a proposta é atualmente abrangida pelo artigo 19.º do TFUE. Em conformidade com a 
resposta do Conselho Europeu à pergunta parlamentar escrita2, a Presidência tenciona 
apresentar um relatório intercalar ao Conselho em 20 de junho de 2013. Conforme 
acrescentado pelo Conselho, o mesmo não tem a capacidade de antecipar a duração ou os 
resultados da negociação em curso sobre o projeto de diretiva, o qual deve ser aprovado por 
unanimidade pelo Conselho a fim de ser adotado. 

                                               
1 PE 418.014v03-00
2 E-000378-13


