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Alteração 10
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 157.º, n.º 3,

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

Or. en

Alteração 11
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As instituições e as agências da UE 
devem dar o exemplo melhorando o 
equilíbrio de género.  Os princípios 
enunciados na presente diretiva devem ser 
incorporados nas normas que regem os 
procedimentos internos de recrutamento 
de pessoal na Comissão, no Parlamento 
Europeu e em todas as instituições e 
agências da UE, incluindo o Banco 
Central Europeu.  Devem ser 
desenvolvidas em todas as instituições da 
UE políticas de género mais eficazes e 
com impacto sobre o recrutamento de 
pessoal, a formação e o funcionamento 
quotidiano das diferentes instituições 
europeias.  Para o efeito, as instituições 
europeias devem velar pelo equilíbrio de 
género no recrutamento de membros do 
quadro superior, nomeadamente diretores 
gerais, diretores e chefes de unidade.

Or. en
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Alteração 12
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Uma melhor representação da 
sociedade nos conselhos de administração 
por via do equilíbrio de género propiciaria 
às empresas envolvidas uma compreensão 
mais ampla das necessidades e do 
comportamento económico dos 
consumidores, fator que contribuiria para 
um melhor ajustamento das empresas à 
oferta e à procura, garantindo um 
funcionamento mais eficiente do mercado 
interno.

Or. en

Alteração 13
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) É fundamental que a administração 
da Comissão, órgão executivo da UE, 
melhore o seu equilíbrio de género a fim 
de garantir uma melhor representação 
dos cidadãos europeus.  Os 
Estados-Membros são, por conseguinte, 
convidados a nomear candidatos de 
ambos os géneros para os diferentes 
cargos do colégio de comissários, a fim de 
assegurar um equilíbrio de género na 
constituição do mesmo.

Or. en
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Alteração 14
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) O Banco Central Europeu (BCE), o 
Sistema Europeu de Supervisão 
Financeira (SESF) – nomeadamente o 
Comité Europeu do Risco Sistémico 
(CERS) – e as Autoridades Europeias de 
Supervisão (AES) devem respeitar todos 
os aspetos da igualdade entre homens e 
mulheres e da não discriminação em 
razão do género.  Os Conselhos de 
Autoridades de Supervisão devem também 
ser incentivados a apresentar, aquando da 
audição no Parlamento Europeu, uma 
lista de candidatos equilibrada em termos 
de género para provimento dos lugares de 
presidente e de administrador executivo.  
A seleção final para estes lugares deve ser 
equilibrada em termos de género.  É 
também importante que o Comité Diretor 
e os comités consultivos do CERS 
apresentem um equilíbrio de género.

Or. en

Alteração 15
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-D) O Conselho de Supervisão do 
Banco Central Europeu (BCE), 
nomeadamente os cargos de presidente e 
vice-presidente, deve ser equilibrado em 
termos de género.  Sempre que surja uma 
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vaga junto da Comissão Executiva do 
BCE, os Estados-Membros que adotaram
o euro devem ser incentivados a nomear 
dois candidatos, um homem e uma 
mulher, para o lugar vago.  Os 
Estados-Membros devem também ser 
incentivados a nomear mulheres para os 
cargos de governador dos bancos centrais 
nacionais (BCN), para que exista um 
equilíbrio entre homens e mulheres no 
Conselho e no Conselho Geral do BCE, 
assim como no Conselho Geral do CERS.

Or. en

Alteração 16
Malcolm Harbour

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 
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 

(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 proporção mais 
representativa de mulheres nesses 
conselhos 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 
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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.

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 17
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Apesar da legislação em vigor na 
União em matéria de prevenção e luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
bem como das recomendações do Conselho 
visando especificamente aumentar a 
presença das mulheres nos órgãos de 
tomada de decisão económica, e das 
iniciativas de promoção da autorregulação 
a nível da União, as mulheres permanecem 
muito minoritárias em relação aos homens 
nas altas instâncias de decisão das 
empresas na União. No setor privado, em 
especial nas empresas cotadas em bolsa, 
este desequilíbrio entre os géneros é 
particularmente acentuado e grave. O 
principal indicador da Comissão 
relativamente à proporção entre homens e 
mulheres nos conselhos de administração 
mostra que a percentagem de mulheres que 
participam no processo de tomada de 
decisão das empresas a nível superior 
continua a ser muito reduzida. Em janeiro 
de 2012, as mulheres ocupavam, em média, 
apenas 13,7% dos cargos nos conselhos de 
administração das maiores empresas 
cotadas dos Estados-Membros. Quanto aos 
administradores não-executivos, apenas 
15% eram mulheres.

(10) Apesar da legislação em vigor na 
União em matéria de prevenção e luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
bem como das recomendações do Conselho 
visando especificamente aumentar a 
presença das mulheres nos órgãos de 
tomada de decisão económica, e das 
iniciativas de promoção da autorregulação 
a nível da União, as mulheres permanecem 
muito sub-representadas em relação aos 
homens nas altas instâncias de decisão das 
empresas na União. No setor privado, em 
especial nas empresas cotadas em bolsa, 
este desequilíbrio entre os géneros é 
particularmente acentuado e grave. O 
principal indicador da Comissão 
relativamente à proporção entre homens e 
mulheres nos conselhos de administração 
mostra que a percentagem de mulheres que 
participam no processo de tomada de 
decisão das empresas a nível superior 
continua a ser muito reduzida. Em janeiro 
de 2012, as mulheres ocupavam, em média, 
apenas 13,7% dos cargos nos conselhos de 
administração das maiores empresas 
cotadas dos Estados-Membros. Quanto aos 
administradores não-executivos, apenas 
15% eram mulheres.
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Or. en

Alteração 18
Olle Schmidt, Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Apesar da legislação em vigor na 
União em matéria de prevenção e luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
bem como das recomendações do Conselho 
visando especificamente aumentar a 
presença das mulheres nos órgãos de 
tomada de decisão económica, e das 
iniciativas de promoção da autorregulação 
a nível da União, as mulheres permanecem 
muito minoritárias em relação aos homens 
nas altas instâncias de decisão das 
empresas na União. No setor privado, em 
especial nas empresas cotadas em bolsa,
este desequilíbrio entre os géneros é 
particularmente acentuado e grave. O 
principal indicador da Comissão 
relativamente à proporção entre homens e 
mulheres nos conselhos de administração 
mostra que a percentagem de mulheres que 
participam no processo de tomada de 
decisão das empresas a nível superior 
continua a ser muito reduzida. Em janeiro 
de 2012, as mulheres ocupavam, em média, 
apenas 13,7% dos cargos nos conselhos de 
administração das maiores empresas 
cotadas dos Estados-Membros. Quanto aos 
administradores não-executivos, apenas 
15% eram mulheres.

(10) Apesar da legislação em vigor na 
União em matéria de prevenção e luta 
contra a discriminação em razão do sexo, 
bem como das recomendações do Conselho 
visando especificamente aumentar a 
presença das mulheres nos órgãos de 
tomada de decisão económica, e das 
iniciativas de promoção da autorregulação 
a nível da União, as mulheres permanecem 
muito minoritárias em relação aos homens 
nas altas instâncias de decisão das 
empresas na União. No setor privado, este 
desequilíbrio entre os géneros é 
particularmente acentuado e grave, embora 
determinadas instituições e agências 
europeias, tais como o Banco Central 
Europeu, também apresentem um 
desequilíbrio muito problemático entre
homens e mulheres. O principal indicador 
da Comissão relativamente à proporção 
entre homens e mulheres nos conselhos de 
administração mostra que a percentagem 
de mulheres que participam no processo de 
tomada de decisão das empresas a nível 
superior continua a ser muito reduzida. Em 
janeiro de 2012, as mulheres ocupavam, 
em média, apenas 13,7% dos cargos nos 
conselhos de administração das maiores 
empresas cotadas dos Estados-Membros.
Quanto aos administradores 
não-executivos, apenas 15% eram 
mulheres.

Or. en
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Alteração 19
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A proporção de mulheres presentes 
nos conselhos de administração tem vindo 
a aumentar de uma forma muito lenta, 
tendo registado um aumento médio anual 
de apenas 0,6% nos últimos anos. O ritmo 
a que essa melhoria se processa varia 
consoante os Estados-Membros e origina 
resultados muito divergentes. 
Os Estados-Membros que introduziram 
medidas vinculativas registaram progressos 
muito mais significativos. A disparidade 
entre os Estados-Membros é suscetível de 
aumentar, dadas as abordagens muito 
diferentes adotadas pelos diferentes 
Estados-Membros para aumentar a 
representação das mulheres nos conselhos 
de administração das empresas.

(11) A proporção de mulheres presentes 
nos conselhos de administração tem vindo 
a aumentar de uma forma muito lenta, 
tendo registado um aumento médio anual 
de apenas 0,6% nos últimos anos. O ritmo 
a que essa melhoria se processa varia 
consoante os Estados-Membros e origina 
resultados muito divergentes. 
Os Estados-Membros que introduziram 
medidas vinculativas registaram progressos 
muito mais significativos. A disparidade 
entre os Estados-Membros poderia 
aumentar, dadas as abordagens muito 
diferentes adotadas pelos diferentes 
Estados-Membros para aumentar a 
representação das mulheres nos conselhos 
de administração das empresas. Exorta, 
portanto, os Estados-Membros a partilhar 
informações e divulgar as melhores 
práticas tendo em vista a obtenção de 
melhores resultados, através da adoção de 
medidas práticas e eficazes 
especificamente destinadas a promover o 
equilíbrio de género.

Or. en

Alteração 20
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Os Estados-Membros devem 
adotar estratégias orientadas para uma 
mudança sociocultural na sua abordagem 
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ao equilíbrio de género, utilizando meios 
versáteis para incentivar a participação 
das mulheres na hierarquia empresarial e 
a adoção de abordagens e ações 
pró-ativas por parte dos empregadores. 
Esses meios podem incluir, 
nomeadamente, a promoção de horários 
de trabalho flexíveis e o incentivo de 
locais de trabalho que facilitem a vida 
familiar, bem como um melhor acesso a 
centros de acolhimento e creches.

Or. en

Alteração 21
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fragmentação e a divergência, ou 
mesmo a inexistência de regulamentação a 
nível nacional em matéria de igualdade de 
género nos conselhos de administração, 
originam não só discrepâncias no número 
de mulheres entre os administradores 
não-executivos e ritmos diferentes de 
progresso registado pelos 
Estados-Membros, como criam também 
obstáculos no mercado interno, ao impor às 
empresas europeias requisitos divergentes 
em matéria de governo das sociedades. 
Essas divergências a nível das exigências 
legais e da autorregulação quanto à 
composição dos conselhos de 
administração podem dificultar as 
atividades das empresas cotadas que 
operam transfronteiras, nomeadamente no 
que respeita à criação de filiais ou aos 
processos de fusões e aquisições, assim 
como quanto aos candidatos a lugares nos 
conselhos de administração.

(12) A fragmentação e a divergência, ou 
mesmo a inexistência de regulamentação a 
nível nacional em matéria de igualdade de 
género nos conselhos de administração, 
originam não só discrepâncias no número 
de mulheres entre os administradores 
não-executivos e ritmos diferentes de 
progresso registado pelos 
Estados-Membros, como criam também 
obstáculos no mercado interno, ao impor às 
empresas europeias requisitos divergentes 
em matéria de governo das sociedades. 
Essas divergências a nível das exigências 
legais e da autorregulação quanto à 
composição dos conselhos de 
administração podem dificultar as 
atividades das empresas cotadas que 
operam transfronteiras, nomeadamente no 
que respeita à criação de filiais ou aos 
processos de fusões e aquisições, assim 
como quanto aos candidatos a lugares nos 
conselhos de administração. No entanto, a 
supervisão da execução das disposições 
previstas na diretiva deve ser 
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independente das diferentes formas de 
seleção de administradores 
não-executivos para os conselhos de 
administração das empresas europeias.

Or. en

Alteração 22
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Um dos principais fatores para 
uma correta aplicação da presente 
diretiva é a utilização efetiva de critérios 
para a seleção dos administradores
não-executivos, que seriam definidos com 
antecedência e com total transparência, e 
em que as competências dos candidatos 
sejam ponderadas de forma equitativa, 
independentemente do género.

Or. en

Alteração 23
Anna Hedh

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 

(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 
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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 condições de 
concorrência em toda a União e evitar 
assim complicações práticas na vida das 
empresas.

representação equilibrada dos géneros a 
adotarem decisões de nomeação dos 
administradores não-executivos com base
num anúncio de abertura de vaga
integrado num concurso e 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 condições de 
concorrência em toda a União e evitar 
assim complicações práticas na vida das 
empresas.

Or. en

Alteração 24
Toine Manders

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 

(14) A presente diretiva não tem 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. Pelo 
contrário, os Estados-Membros são nela 
incentivados a respeitar os artigos 2.º, 3.º 
e 8.º do TUE, bem como o artigo 21.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais.
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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 condições de concorrência em toda a 
União e evitar assim complicações 
práticas na vida das empresas.

Or. en

Alteração 25
Toine Manders

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 ativamente, tendo
simultaneamente em conta o princípio da 
subsidiariedade

Or. en



PE508.311v01-00 14/40 AM\933679PT.doc

PT

Alteração 26
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As empresas cotadas em bolsa têm 
grande importância económica, 
visibilidade e impacto no mercado. As 
medidas previstas na presente diretiva 
devem, por conseguinte, ser aplicáveis às 
empresas cotadas em bolsa, definidas como 
as empresas constituídas num 
Estado-Membro, cujos valores mobiliários 
sejam admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
em um ou vários Estados-Membros. Estas 
empresas estabelecem padrões para a 
economia na sua globalidade e as suas 
práticas são muitas vezes seguidas por 
outros tipos de empresas. O estatuto 
público das empresas cotadas justifica 
assim que estas sejam melhor 
enquadradas, tendo em conta o interesse 
público.

(17) As empresas cotadas em bolsa têm 
grande importância económica, 
visibilidade e impacto no mercado. As 
medidas previstas na presente diretiva 
devem, por conseguinte, ser aplicáveis às 
empresas cotadas em bolsa, definidas como 
as empresas constituídas num 
Estado-Membro, cujos valores mobiliários 
sejam admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
em um ou vários Estados-Membros. Estas 
empresas estabelecem padrões para a 
economia na sua globalidade e as suas 
práticas são muitas vezes seguidas por 
outros tipos de empresas. O estatuto 
público das empresas cotadas justifica 
assim que estas sejam adequadamente 
reguladas, tendo em conta o interesse 
público.

Or. en

Alteração 27
Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As empresas cotadas em bolsa têm 
grande importância económica, 
visibilidade e impacto no mercado. As 
medidas previstas na presente diretiva 

(17) As empresas cotadas em bolsa têm 
grande importância económica, 
visibilidade e impacto no mercado. As 
medidas previstas na presente diretiva 



AM\933679PT.doc 15/40 PE508.311v01-00

PT

devem, por conseguinte, ser aplicáveis às 
empresas cotadas em bolsa, definidas como 
as empresas constituídas num 
Estado-Membro, cujos valores mobiliários 
sejam admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
em um ou vários Estados-Membros. Estas 
empresas estabelecem padrões para a 
economia na sua globalidade e as suas 
práticas são muitas vezes seguidas por 
outros tipos de empresas. O estatuto 
público das empresas cotadas justifica 
assim que estas sejam melhor 
enquadradas, tendo em conta o interesse 
público.

devem, por conseguinte, ser aplicáveis às 
empresas cotadas em bolsa, definidas como 
as empresas constituídas num 
Estado-Membro, cujos valores mobiliários 
sejam admitidos à negociação num 
mercado regulamentado, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 14, da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa 
aos mercados de instrumentos financeiros, 
em um ou vários Estados-Membros. Estas 
empresas estabelecem padrões para a 
economia na sua globalidade e as suas 
práticas são muitas vezes seguidas por 
outros tipos de empresas. 

Or. en

Alteração 28
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As empresas não cotadas em bolsa 
também desempenham um papel 
importante na economia. Por 
conseguinte, devem em princípio ser 
abrangidas pelo campo de aplicação da 
presente diretiva. No entanto, tendo em 
conta que, de um modo geral, a situação 
de género nessas empresas não é bem 
conhecida e que podem ser necessárias 
disposições especiais para refletir as suas 
especificidades e a sua natureza variável 
no interior da cada um e entre os 
Estados-Membros, as referidas empresas 
só deveriam ficar abrangidas pelo âmbito 
de aplicação da diretiva numa fase 
posterior. A Comissão deverá apresentar 
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uma proposta nesse sentido depois de ter 
efetuado uma investigação completa sobre 
todos os aspetos relevantes.

Or. en

Alteração 29
Anna Hedh

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.

(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. 
Esta isenção é aplicável quer às PME que
se encontrem cotadas em bolsa quer às não 
cotadas em bolsa.

Or. en

Alteração 30
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Em alguns Estados-Membros, uma 
determinada proporção de administradores 
não-executivos podem, ou devem, ser 
nomeados ou eleitos pelos trabalhadores 
e/ou organizações de trabalhadores da 
empresa, em conformidade com a 
legislação ou as práticas nacionais.
Os objetivos quantitativos previstos na 
presente diretiva devem aplicar-se, 
portanto, a todos os administradores 

(21) Em alguns Estados-Membros, uma 
determinada proporção de administradores 
não-executivos podem, ou devem, ser 
nomeados ou eleitos pelos trabalhadores 
e/ou organizações de trabalhadores da 
empresa, em conformidade com a 
legislação ou as práticas nacionais.
Os objetivos quantitativos previstos na 
presente diretiva devem aplicar-se, 
portanto, a todos os administradores 
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não-executivos, incluindo os representantes 
dos trabalhadores. Contudo, os 
procedimentos práticos para garantir que 
esses objetivos são atingidos, dado que 
alguns administradores não-executivos são 
representantes dos trabalhadores, devem 
ser definidos pelos Estados-Membros em 
causa.

não-executivos, incluindo os representantes 
dos trabalhadores. Contudo, os 
procedimentos práticos para garantir que 
esses objetivos são atingidos, dado que 
alguns administradores não-executivos são 
representantes dos trabalhadores, devem 
ser definidos pelos Estados-Membros em 
causa, com base em consultas amplas e 
aturadas com os parceiros sociais a nível 
nacional.

Or. en

Alteração 31
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As empresas cotadas em bolsa devem 
ser obrigadas a adotar procedimentos 
adequados para cumprir os objetivos 
específicos em matéria de composição 
equilibrada entre homens e mulheres dos 
respetivos conselhos de administração. As 
empresas cotadas em que os membros do 
conselho de administração do sexo 
sub-representado ocupem menos de 40% 
dos cargos de administradores não-
executivos devem preencher esses cargos 
com base numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato em função
de critérios preestabelecidos, claros, 
neutros e inequívocos, de modo a poder 
atingir a referida percentagem até 1 de 
janeiro de 2020. Por conseguinte, a diretiva 
estabelece o objetivo, a atingir até essa 
data, de pelo menos 40% dos 
administradores não-executivos 
pertencerem ao sexo sub-representado.
Este objetivo, em princípio, refere-se 
apenas à diversidade de género entre os 
administradores não-executivos, não 
interferindo com a escolha concreta, caso a 

(22) As empresas cotadas em bolsa devem 
ser obrigadas a adotar procedimentos 
adequados para cumprir os objetivos 
específicos em matéria de composição 
equilibrada entre homens e mulheres dos 
respetivos conselhos de administração. As 
empresas cotadas em que os membros do 
conselho de administração do sexo 
sub-representado ocupem menos de 40% 
dos cargos de administradores não-
executivos devem preencher esses cargos 
com base num anúncio de abertura de 
vaga integrado num concurso e numa 
análise comparativa das qualificações de 
cada candidato em função de critérios 
preestabelecidos, claros, neutros e 
inequívocos, de modo a poder atingir a 
referida percentagem até 1 de janeiro de 
2020. Por conseguinte, a diretiva 
estabelece o objetivo, a atingir até essa 
data, de pelo menos 40% dos 
administradores não-executivos 
pertencerem ao sexo sub-representado.
Este objetivo, em princípio, refere-se 
apenas à diversidade de género entre os 
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caso, de cada administrador a partir de uma 
vasta reserva de candidatos masculinos e 
femininos. Sobretudo, não impõe a 
exclusão de qualquer candidato específico 
para um cargo de administrador, nem 
impõe qualquer administrador específico às 
empresas ou aos seus acionistas. A decisão 
quanto à escolha dos membros dos 
conselhos de administração continua a 
incumbir, por conseguinte, exclusivamente 
às empresas e respetivos acionistas.

administradores não-executivos, não 
interferindo com a escolha concreta, caso a 
caso, de cada administrador a partir de uma 
vasta reserva de candidatos masculinos e 
femininos. Sobretudo, não impõe a 
exclusão de qualquer candidato específico 
para um cargo de administrador, nem 
impõe qualquer administrador específico às 
empresas ou aos seus acionistas. A decisão 
quanto à escolha dos membros dos 
conselhos de administração continua a 
incumbir, por conseguinte, exclusivamente 
às empresas e respetivos acionistas.

Or. en

Alteração 32
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As empresas cotadas em bolsa devem
ser obrigadas a adotar procedimentos 
adequados para cumprir os objetivos 
específicos em matéria de composição 
equilibrada entre homens e mulheres dos 
respetivos conselhos de administração. As 
empresas cotadas em que os membros do 
conselho de administração do sexo 
sub-representado ocupem menos de 40% 
dos cargos de administradores não-
executivos devem preencher esses cargos 
com base numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato em função 
de critérios preestabelecidos, claros, 
neutros e inequívocos, de modo a poder 
atingir a referida percentagem até 1 de 
janeiro de 2020. Por conseguinte, a diretiva 
estabelece o objetivo, a atingir até essa 
data, de pelo menos 40% dos 
administradores não-executivos 
pertencerem ao sexo sub-representado.
Este objetivo, em princípio, refere-se 

(22) As empresas cotadas em bolsa devem 
adotar procedimentos adequados para 
cumprir os objetivos específicos em
matéria de composição equilibrada entre 
homens e mulheres dos respetivos 
conselhos de administração. As empresas 
cotadas em que os membros do conselho 
de administração do sexo sub-representado 
ocupem menos de 40% dos cargos de 
administradores não-executivos devem 
preencher esses cargos com base numa 
análise comparativa das qualificações de 
cada candidato em função de critérios 
preestabelecidos, claros, neutros e 
inequívocos, de modo a poder atingir a 
referida percentagem até 1 de janeiro de 
2020. Por conseguinte, a diretiva 
estabelece o objetivo, a atingir até essa 
data, de pelo menos 40% dos 
administradores não-executivos 
pertencerem ao sexo sub-representado.
Este objetivo, em princípio, refere-se 
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apenas à diversidade de género entre os 
administradores não-executivos, não 
interferindo com a escolha concreta, caso a 
caso, de cada administrador a partir de uma 
vasta reserva de candidatos masculinos e 
femininos. Sobretudo, não impõe a 
exclusão de qualquer candidato específico 
para um cargo de administrador, nem 
impõe qualquer administrador específico às 
empresas ou aos seus acionistas. A decisão 
quanto à escolha dos membros dos 
conselhos de administração continua a 
incumbir, por conseguinte, exclusivamente 
às empresas e respetivos acionistas.

apenas à diversidade de género entre os 
administradores não-executivos, não 
interferindo com a escolha concreta, caso a 
caso, de cada administrador a partir de uma 
vasta reserva de candidatos masculinos e 
femininos. Sobretudo, não impõe a 
exclusão de qualquer candidato específico 
para um cargo de administrador, nem 
impõe qualquer administrador específico às 
empresas ou aos seus acionistas. A decisão 
quanto à escolha dos membros dos 
conselhos de administração continua a 
incumbir, por conseguinte, exclusivamente 
às empresas e respetivos acionistas.

Or. en

Alteração 33
Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As empresas cotadas em bolsa devem
ser obrigadas a adotar procedimentos 
adequados para cumprir os objetivos 
específicos em matéria de composição 
equilibrada entre homens e mulheres dos 
respetivos conselhos de administração. As 
empresas cotadas em que os membros do 
conselho de administração do sexo 
sub-representado ocupem menos de 40%
dos cargos de administradores não-
executivos devem preencher esses cargos 
com base numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato em função 
de critérios preestabelecidos, claros,
neutros e inequívocos, de modo a poder 
atingir a referida percentagem até 1 de 
janeiro de 2020. Por conseguinte, a diretiva 
estabelece o objetivo, a atingir até essa 
data, de pelo menos 40% dos 
administradores não-executivos
pertencerem ao sexo sub-representado.

(22) As empresas cotadas em bolsa devem 
adotar procedimentos adequados para 
cumprir os objetivos específicos em 
matéria de composição equilibrada entre 
homens e mulheres dos respetivos 
conselhos de administração. As empresas 
cotadas em que os membros do conselho 
de administração do sexo sub-representado
não ocupem uma proporção razoável dos 
cargos de administradores não-executivos 
devem preencher esses cargos com base 
numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato em função 
de critérios preestabelecidos, claros, 
neutros e inequívocos, de modo a poder 
atingir a referida percentagem até 1 de 
janeiro de 2020. Por conseguinte, a diretiva 
estabelece o objetivo, a atingir até essa 
data, de uma proporção razoável dos 
administradores não-executivos pertencer
ao sexo sub-representado. Este objetivo, 
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Este objetivo, em princípio, refere-se 
apenas à diversidade de género entre os 
administradores não-executivos, não 
interferindo com a escolha concreta, caso a 
caso, de cada administrador a partir de uma 
vasta reserva de candidatos masculinos e 
femininos. Sobretudo, não impõe a 
exclusão de qualquer candidato específico 
para um cargo de administrador, nem 
impõe qualquer administrador específico às 
empresas ou aos seus acionistas. A decisão 
quanto à escolha dos membros dos 
conselhos de administração continua a 
incumbir, por conseguinte, exclusivamente 
às empresas e respetivos acionistas.

em princípio, refere-se apenas à 
diversidade de género entre os 
administradores não-executivos, não 
interferindo com a escolha concreta, caso a 
caso, de cada administrador a partir de uma 
vasta reserva de candidatos masculinos e 
femininos. Sobretudo, não impõe a 
exclusão de qualquer candidato específico 
para um cargo de administrador, nem 
impõe qualquer administrador específico às 
empresas ou aos seus acionistas. A decisão 
quanto à escolha dos membros dos 
conselhos de administração continua a 
incumbir, por conseguinte, exclusivamente 
às empresas e respetivos acionistas.

Or. en

Alteração 34
Toine Manders

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 cedo.

Suprimido

Or. en
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Alteração 35
Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O número de cargos de administrador 
não-executivo necessário 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 
necessários 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) O número de cargos de administrador 
não-executivo necessário para cumprir o 
objetivo deve equivaler a uma proporção 
razoável de lugares.  

Or. en

Alteração 36
Toine Manders
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Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O número de cargos de administrador 
não-executivo necessário 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 necessários 
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) O número de cargos de administrador 
não-executivo necessário 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 de uma
proporção razoável. Por conseguinte, o 
número de cargos de administrador 
necessários para atingir esse objetivo deve 
ser aquele que, em valor relativo, é o mais 
próximo de uma proporção razoável.
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.

Or. en

Alteração 37
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Em consonância com a referida (26) Em consonância com a referida 
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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 preestabelecidos, 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.

jurisprudência, os Estados-Membros 
devem garantir que a seleção dos 
candidatos mais qualificados para ocupar 
os cargos de administrador não-executivo 
tem por base um anúncio de abertura de 
vaga integrado num concurso e uma 
análise comparativa das qualificações de 
cada candidato, em função de critérios 
preestabelecidos, 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.

Or. en

Alteração 38
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A diretiva pretende melhorar o 
equilíbrio de géneros entre os 
administradores das empresas cotadas em 
bolsa e, desse modo, contribuir para a 
realização do princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres, 
reconhecido como um direito fundamental 
da União. Por conseguinte, as empresas 

(28) A diretiva pretende melhorar o 
equilíbrio de géneros entre os 
administradores das empresas cotadas em 
bolsa e, desse modo, contribuir para a 
realização do princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres, 
reconhecido como um direito fundamental 
da União. Por conseguinte, as empresas 
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cotadas devem ser obrigadas a divulgar, a 
pedido de qualquer candidato preterido, 
não só os critérios relativos às 
qualificações em que se baseou a seleção, 
mas também a avaliação comparativa 
objetiva desses critérios e, se for caso 
disso, os motivos que fizeram pender a 
balança a favor do candidato que não 
pertence ao sexo sub-representado. Estas 
restrições do direito ao respeito pela vida 
privada quanto ao tratamento de dados 
pessoais, reconhecido nos artigos 7.º e 8.º 
da Carta, assim como a obrigação de as 
empresas cotadas fornecerem as referidas 
informações, mediante pedido, a qualquer 
candidato preterido, são necessárias e 
conformes com o princípio da 
proporcionalidade, correspondendo 
efetivamente a objetivos reconhecidos 
como de interesse geral. São, por 
conseguinte, conformes com os requisitos 
aplicáveis a essas restrições previstas no 
artigo 52.º, n.º 1, da Carta, assim como 
com a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça.

cotadas devem ser capazes de divulgar,
sempre que necessário, a pedido de 
qualquer candidato preterido, não só os 
critérios relativos às qualificações em que 
se baseou a seleção, mas também a 
avaliação comparativa objetiva desses 
critérios e, se for caso disso, os motivos 
que fizeram pender a balança a favor do 
candidato que não pertence ao sexo 
sub-representado. Estas restrições do 
direito ao respeito pela vida privada quanto 
ao tratamento de dados pessoais, 
reconhecido nos artigos 7.º e 8.º da Carta, 
assim como a obrigação de as empresas 
cotadas fornecerem as referidas 
informações, mediante pedido, a qualquer 
candidato preterido, são necessárias e 
conformes com o princípio da 
proporcionalidade, correspondendo 
efetivamente a objetivos reconhecidos 
como de interesse geral. São, por 
conseguinte, conformes com os requisitos 
aplicáveis a essas restrições previstas no 
artigo 52.º, n.º 1, da Carta, assim como 
com a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça.

Or. en

Alteração 39
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Se um candidato preterido do sexo 
sub-representado estabelecer a presunção 
de que é tão qualificado quanto o candidato 
nomeado do outro sexo, a empresa cotada 
deve ser obrigada a demonstrar a 
fundamentação da sua escolha.

(29) Se um candidato preterido do sexo 
sub-representado estabelecer a presunção 
de que é tão qualificado quanto o candidato 
nomeado do outro sexo, a empresa cotada 
deve ser capaz de demonstrar a 
fundamentação da sua escolha.

Or. en
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Alteração 40
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem prever 
sanções efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas para os casos de violação da 
presente diretiva, as quais poderão incluir, 
nomeadamente, a aplicação de coimas e a 
nulidade ou anulação, decretada por um 
órgão jurisdicional, da nomeação ou 
eleição de administradores não-executivos 
que viole as disposições nacionais adotadas 
por força do artigo 4.º, n.º 1.

(30) Os Estados-Membros devem prever 
sanções efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas para os casos de violação da 
presente diretiva, as quais poderão incluir, 
nomeadamente, a aplicação de coimas e a 
nulidade ou anulação, decretada por um 
órgão jurisdicional, da nomeação ou 
eleição de administradores não-executivos 
que viole as disposições nacionais adotadas 
por força do artigo 4.º, n.º 1, bem como a 
dissolução obrigatória, ordenada por um 
órgão judicial competente, no pleno 
respeito das garantias processuais 
previstas, em caso de infração grave e 
reiterada.

Or. en

Alteração 41
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os Estados-Membros devem prever 
sanções efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas para os casos de violação da 
presente diretiva, as quais poderão incluir, 
nomeadamente, a aplicação de coimas e a 
nulidade ou anulação, decretada por um 
órgão jurisdicional, da nomeação ou 
eleição de administradores não-executivos 
que viole as disposições nacionais adotadas 
por força do artigo 4.º, n.º 1.

(30) Os Estados-Membros devem prever 
sanções efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas para os casos de violação da 
presente diretiva, as quais poderão incluir, 
nomeadamente, a aplicação de coimas e a 
nulidade ou anulação, decretada por um 
órgão jurisdicional, da nomeação ou 
eleição de administradores não-executivos 
que viole as disposições nacionais adotadas 
por força do artigo 4.º, n.º 1. As empresas 



PE508.311v01-00 26/40 AM\933679PT.doc

PT

cotadas em bolsa estabelecidas na União 
não infringirão a presente diretiva se não 
conseguirem atingir o objetivo de 40%. 
No entanto, encontrar-se-ão numa 
situação de incumprimento da presente 
diretiva se não seguirem os procedimentos 
previstos para as ajudar a atingir o 
referido objetivo.

Or. en

Alteração 42
Anna Hedh

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

Alteração 43
Anna Hedh

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 

(34) Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas cotadas que comuniquem 
anualmente às autoridades nacionais 
competentes informações sobre a 
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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 
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.

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 
representação equilibrada dos homens e 
das mulheres entre os seus 
administradores. Essas informações devem 
ser tornadas públicas de forma adequada e
facilmente acessível no relatório anual e 
no sítio web e, se a empresa em causa não 
cumprir os objetivos, incluir uma descrição
ampla e pormenorizada das medidas que 
esta adotou ou tenciona adotar para 
alcançar, no futuro, esse objetivo.

Or. en

Alteração 44
Toine Manders

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Os Estados-Membros podem ter 
adotado, ainda antes da entrada em vigor 
da presente diretiva, medidas que prevejam 
meios para garantir uma representação 
mais equilibrada dos homens e das 
mulheres nos conselhos de administração 
das empresas. Esses Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de aplicar as 
referidas medidas em vez das exigências 
processuais em matéria de nomeação, 
desde que possam demonstrar que as 
medidas adotadas têm uma eficácia 
equivalente para atingir o objetivo de 
garantir uma presença de pelo menos 40%
de membros do sexo sub-representado 
entre os administradores não-executivos 
das empresas cotadas até 1 de janeiro de 
2020 ou, no caso das empresas cotadas que 

(35) Os Estados-Membros podem ter 
adotado, ainda antes da entrada em vigor 
da presente diretiva, medidas que prevejam 
meios para garantir uma representação 
mais equilibrada dos homens e das 
mulheres nos conselhos de administração 
das empresas. Esses Estados-Membros 
devem ter a possibilidade de aplicar as 
referidas medidas em vez das exigências 
processuais em matéria de nomeação, 
desde que possam demonstrar que as 
medidas adotadas têm uma eficácia 
equivalente para atingir o objetivo de 
garantir uma presença de uma proporção 
razoável de membros do sexo 
sub-representado entre os administradores 
não-executivos das empresas cotadas 
até 1 de janeiro de 2020 ou, no caso das 
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são empresas públicas, até 1 de janeiro de 
2018.

empresas cotadas que são empresas 
públicas, até 1 de janeiro de 2018.

Or. en

Alteração 45
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva prevê medidas 
destinadas a garantir uma representação 
mais equilibrada dos géneros entre os 
administradores não-executivos das 
empresas cotadas em bolsa, estabelecendo 
medidas destinadas a assegurar progressos 
rápidos para se alcançar um equilíbrio 
entre homens e mulheres, e dando 
simultaneamente às empresas tempo 
suficiente para procederem às adaptações 
necessárias.

A presente diretiva prevê medidas cujo 
objetivo é obter uma representação mais 
equilibrada dos géneros entre os 
administradores não-executivos das 
empresas cotadas em bolsa, estabelecendo 
medidas destinadas a assegurar progressos 
rápidos para se alcançar um equilíbrio 
entre homens e mulheres, e dando 
simultaneamente às empresas tempo 
suficiente para procederem às adaptações 
necessárias.

Or. en

Alteração 46
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva prevê medidas 
destinadas a garantir uma representação 
mais equilibrada dos géneros entre os 
administradores não-executivos das 
empresas cotadas em bolsa, estabelecendo 
medidas destinadas a assegurar progressos 
rápidos para se alcançar um equilíbrio 
entre homens e mulheres, e dando 
simultaneamente às empresas tempo 

A presente diretiva prevê medidas 
destinadas a garantir uma representação 
mais equilibrada dos géneros entre os 
administradores não-executivos das 
empresas cotadas em bolsa, estabelecendo 
medidas destinadas a assegurar progressos 
rápidos para se alcançar um equilíbrio 
entre homens e mulheres, respeitando o 
quadro económico e legal dos 
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suficiente para procederem às adaptações 
necessárias.

Estados-Membros e dando 
simultaneamente às empresas tempo 
suficiente para procederem às adaptações 
necessárias.

Or. en

Alteração 47
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em cujos 
conselhos de administração os membros do 
sexo sub-representado ocupem menos de 
40% dos cargos de administradores 
não-executivos, preenchem esses cargos 
com base numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função 
de critérios preestabelecidos, claros, 
neutros e inequívocos, de modo atingir a 
referida percentagem até 1 de janeiro de 
2020 ou, no caso das empresas cotadas que 
sejam empresas públicas, até 1 de janeiro 
de 2018.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em cujos 
conselhos de administração os membros do 
sexo sub-representado ocupem menos de 
40% dos cargos de administradores 
não-executivos, preenchem esses cargos 
com base num anúncio de abertura de 
vaga integrado num concurso e numa 
análise comparativa das qualificações de 
cada candidato, em função de critérios 
preestabelecidos, claros, neutros e 
inequívocos, de modo atingir a referida 
percentagem até 1 de janeiro de 2020 ou, 
no caso das empresas cotadas que sejam 
empresas públicas, até 1 de janeiro de 
2018.

Or. en

Justificação

Para o modelo de ação positiva poder funcionar, é necessária uma maior transparência na 
primeira fase do processo. Os eventuais candidatos precisam de estar ao corrente de uma 
próxima abertura de vaga e da possibilidade de apresentação de uma candidatura ou 
manifestação de interesse. Caso contrário, pode ser difícil saber qual o momento certo para a 
apresentação de uma candidatura claramente elaborada e respeitadora dos trâmites legais, 
podendo, para além disso, ser ainda mais difícil, no caso de algo correr mal, apresentar uma 
queixa devidamente fundamentada do ponto de vista legal.
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Alteração 48
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em cujos 
conselhos de administração os membros do 
sexo sub-representado ocupem menos de 
40% dos cargos de administradores 
não-executivos, preenchem esses cargos 
com base numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função 
de critérios preestabelecidos, claros,
neutros e inequívocos, de modo atingir a 
referida percentagem até 1 de janeiro de 
2020 ou, no caso das empresas cotadas que 
sejam empresas públicas, até 1 de janeiro 
de 2018.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em cujos 
conselhos de administração os membros do 
sexo sub-representado ocupem menos de 
40% dos cargos de administradores 
não-executivos, preenchem esses cargos 
com base numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função 
de critérios preestabelecidos, claros e 
neutros, concebidos para ajudar as 
referidas empresas nos seus esforços para
atingir a referida percentagem até 1 de 
janeiro de 2020 ou, no caso das empresas 
cotadas que sejam empresas públicas, até 1 
de janeiro de 2018.

Or. en

Alteração 49
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em cujos 
conselhos de administração os membros do 
sexo sub-representado ocupem menos de 
40% dos cargos de administradores 
não-executivos, preenchem esses cargos 
com base numa análise comparativa das 
qualificações de cada candidato, em função 
de critérios preestabelecidos, claros, 
neutros e inequívocos, de modo atingir a 
referida percentagem até 1 de janeiro de 
2020 ou, no caso das empresas cotadas que 

1. Os Estados-Membros devem incentivar
as empresas cotadas em cujos conselhos de 
administração os membros do sexo 
sub-representado não ocupem uma 
percentagem razoável de cargos de 
administradores não-executivos, a 
preencherem esses cargos com base numa 
análise comparativa das qualificações de 
cada candidato, em função de critérios 
preestabelecidos, claros, neutros e 
inequívocos, de modo atingir a referida 
percentagem até 1 de janeiro de 2020 ou, 
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sejam empresas públicas, até 1 de janeiro 
de 2018.

no caso das empresas cotadas que sejam 
empresas públicas, até 1 de janeiro de 
2018.

Or. en

Alteração 50
Toine Manders

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 necessários para satisfazer o 
objetivo fixado no n.º 1 deve equivaler a 
uma proporção razoável de lugares.

Or. en

Alteração 51
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de atingir o objetivo fixado no n.º 
1, os Estados-Membros devem garantir
que, na seleção dos administradores não-
executivos, é dada prioridade ao candidato 
do sexo sub-representado quando este seja 
tão qualificado quanto o candidato do outro 
sexo em termos de aptidão, competências e 
desempenho profissional, salvo se uma 
avaliação objetiva que tenha em conta 
todos os critérios específicos dos 
candidatos fizer pender a balança a favor 
do candidato do outro sexo.

3. A fim de atingir o objetivo fixado no n.º 
1, os Estados-Membros devem instar a
que, na seleção dos administradores não-
executivos, seja dada prioridade ao 
candidato do sexo sub-representado 
quando este seja tão qualificado quanto o 
candidato do outro sexo em termos de 
aptidão, competências e desempenho 
profissional, salvo se uma avaliação 
objetiva que tenha em conta todos os 
critérios específicos dos candidatos fizer 
pender a balança a favor do candidato do 
outro sexo.



PE508.311v01-00 32/40 AM\933679PT.doc

PT

Or. en

Alteração 52
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A fim de atingir o objetivo fixado no n.º 
1, os Estados-Membros devem garantir 
que, na seleção dos administradores 
não-executivos, é dada prioridade ao 
candidato do sexo sub-representado 
quando este seja tão qualificado quanto o 
candidato do outro sexo em termos de 
aptidão, competências e desempenho 
profissional, salvo se uma avaliação 
objetiva que tenha em conta todos os 
critérios específicos dos candidatos fizer 
pender a balança a favor do candidato do 
outro sexo.

3. A fim de atingir o objetivo fixado no n.º 
1, os Estados-Membros devem garantir 
que, na seleção dos administradores 
não-executivos, é dada prioridade ao 
candidato do sexo sub-representado 
quando este seja tão qualificado quanto o 
candidato do outro sexo em termos de 
aptidão, competências e desempenho 
profissional, salvo se uma avaliação 
objetiva que tenha em conta todos os 
critérios específicos dos candidatos fizer 
pender a balança a favor do candidato do 
outro sexo.

Os critérios utilizados para a seleção 
referida no primeiro parágrafo devem ser 
claros, transparentes e não 
discriminatórios. Devem ser definidos 
com antecedência e acessíveis a todos os 
candidatos.

Or. en

Alteração 53
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros determinam na 
sua legislação a fase adequada do 
processo de seleção de administradores 
não-executivos com o objetivo de atingir 
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mais eficazmente o objetivo fixado no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 54
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se a seleção referida no n º 3 for 
efetuada por via de votação das partes 
interessadas ou dos trabalhadores, as 
empresas devem assegurar que são 
fornecidas aos eleitores informações 
adequadas sobre as medidas previstas na 
presente diretiva, incluindo as sanções
aplicáveis à empresa em caso de 
incumprimento;

Or. en

Alteração 55
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em bolsa são 
obrigadas a comunicar, a pedido de 
qualquer candidato preterido, os critérios 
relativos às qualificações em que se baseou 
a seleção, a avaliação comparativa objetiva 
desses critérios e, se for caso disso, os 
motivos que fizeram pender a balança a 
favor do candidato do outro sexo.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em bolsa estão em 
condições de comunicar, sempre que 
necessário e a pedido de qualquer 
candidato preterido, os critérios relativos às 
qualificações em que se baseou a seleção, a 
avaliação comparativa objetiva desses 
critérios e, se for caso disso, os motivos 
que fizeram pender a balança a favor do 
candidato do outro sexo.
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Or. en

Alteração 56
Anna Hedh

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

No caso das grandes empresas cotadas em bolsa, os trabalhadores estão muito longe de ser a 
única base de recrutamento para administradores não executivos do conselho de 
administração. O recrutamento externo é muito corrente. Não faz, portanto, qualquer sentido 
estabelecer uma relação direta entre os trabalhadores e as possibilidades de obtenção de um 
equilíbrio de género na administração das empresas. Além disso, esta disposição contribuiria 
para incentivar de forma altamente contraproducente algumas empresas a não melhorarem o 
equilíbrio de género entre os seus trabalhadores.

Alteração 57
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as empresas cotadas em bolsa 
assumem compromissos individuais quanto 
a uma representação equilibrada entre 
homens e mulheres a nível dos 
administradores executivos, a atingir até 1 
de janeiro de 2020, ou, no caso das 
empresas cotadas em bolsa que sejam 
empresas públicas, até 1 de janeiro de 

1. Os Estados-Membros podem assegurar 
que as empresas cotadas em bolsa 
assumem compromissos individuais quanto 
a uma representação equilibrada entre 
homens e mulheres a nível dos 
administradores executivos, a atingir até 1 
de janeiro de 2020, ou, no caso das 
empresas cotadas em bolsa que sejam 
empresas públicas, até 1 de janeiro de 
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2018. 2018.

Or. en

Alteração 58
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas cotadas que [dois anos após a 
adoção da diretiva] comuniquem 
anualmente informações às autoridades 
nacionais competentes sobre a 
representação dos géneros nos respetivos 
conselhos de administração, distinguindo 
entre administradores executivos e não-
executivos, bem como sobre as medidas 
adotadas para atingir os objetivos fixados 
no artigo 4.º, n.º 1, e no n.º 1 do presente 
artigo, publicando essas informações de 
forma adequada e acessível no respetivo 
sítio web.

2. Os Estados-Membros devem exigir às 
empresas cotadas que [dois anos após a 
adoção da diretiva] comuniquem 
anualmente informações às autoridades 
nacionais competentes sobre a 
representação dos géneros nos respetivos 
conselhos de administração, distinguindo 
entre administradores executivos e não-
executivos, bem como sobre as medidas 
adotadas para atingir os objetivos fixados 
no artigo 4.º, n.º 1, e no n.º 1 do presente 
artigo, publicando essas informações de 
forma adequada e facilmente acessível no
relatório anual e no respetivo sítio web.

Or. en

Alteração 59
Anna Hedh

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 

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 
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das medidas que adotou ou tenciona adotar 
para honrar tais objetivos ou 
compromissos.

ampla e pormenorizada das medidas que 
adotou ou tenciona adotar para honrar tais 
objetivos ou compromissos.

Or. en

Alteração 60
Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) nulidade ou anulação, decretada por um 
órgão jurisdicional, da nomeação ou da 
eleição de administradores não-executivos 
que viole as disposições nacionais adotadas 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1.

b) nulidade ou anulação, decretada por um 
órgão jurisdicional, da nomeação ou da 
eleição de administradores não-executivos 
que viole as disposições nacionais adotadas 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1. A nulidade 
ou anulação da nomeação ou da eleição 
de administradores não-executivos não 
deve ter quaisquer consequências na 
validade das decisões tomadas pelo 
conselho de administração.

Or. en

Alteração 61
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) dissolução obrigatória, ordenada 
por um órgão judicial competente, no 
pleno respeito das garantias processuais 
previstas, em caso de infração grave e 
reiterada.

Or. en
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Justificação

Deve ficar clara a disponibilidade de uma vasta gama de opções para os Estados-Membros 
aquando do estabelecimento de um regime credível de sanções a nível nacional.

Alteração 62
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, 
n.os 6 e 7, os Estados-Membros que 
tenham adotado, ainda antes da entrada em 
vigor da presente diretiva, medidas para 
garantir uma representação mais 
equilibrada dos homens e das mulheres 
entre os administradores não-executivos 
das empresas cotadas, podem suspender a 
aplicação das exigências processuais em 
matéria de nomeação formuladas no 
artigo 4.º, n.os 1, 3, 4 e 5, desde que 
possam demonstrar que essas medidas 
permitem aos membros do sexo 
sub-representado ocupar pelo menos 40% 
dos cargos de administrador não-executivo 
das empresas cotadas até 1 de janeiro de 
2020 ou, no caso das empresas cotadas que 
sejam empresas públicas, até 1 de janeiro 
de 2018.

Os Estados-Membros que tenham
procurado obter, ainda antes da entrada em 
vigor da presente diretiva, uma
representação mais equilibrada dos homens 
e das mulheres entre os administradores 
não-executivos, ou entre os 
administradores em geral (executivos e 
não executivos), das empresas cotadas 
podem suspender a aplicação das
disposições dos artigos 4.º, 5.º e 6.º da 
presente diretiva relativamente às 
empresas cotadas que sejam empresas 
públicas, se considerarem que os 
membros do sexo sub-representado
ocupam, em média, pelo menos 40% dos 
cargos não-executivos ou um terço dos 
cargos de administrador em geral 
(executivo e não executivo) dessas
empresas até 1 de janeiro de 2020 ou, no 
caso das empresas cotadas que sejam 
empresas públicas, até 1 de janeiro de 
2018.

Os Estados-Membros aos quais seja 
aplicável este parágrafo devem notificar a 
Comissão.

Or. en

Alteração 63
Toine Manders
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, n.os 
6 e 7, os Estados-Membros que tenham 
adotado, ainda antes da entrada em vigor 
da presente diretiva, medidas para garantir 
uma representação mais equilibrada dos 
homens e das mulheres entre os 
administradores não-executivos das 
empresas cotadas, podem suspender a 
aplicação das exigências processuais em 
matéria de nomeação formuladas no artigo 
4.º, n.os 1, 3, 4 e 5, desde que possam 
demonstrar que essas medidas permitem 
aos membros do sexo sub-representado 
ocupar pelo menos 40% dos cargos de 
administrador não-executivo das empresas 
cotadas até 1 de janeiro de 2020 ou, no 
caso das empresas cotadas que sejam 
empresas públicas, até 1 de janeiro de 
2018.

Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, n.os 
6 e 7, os Estados-Membros que tenham 
adotado, ainda antes da entrada em vigor 
da presente diretiva, medidas para garantir 
uma representação mais equilibrada dos 
homens e das mulheres entre os 
administradores não-executivos das 
empresas cotadas, podem suspender a 
aplicação das exigências processuais em 
matéria de nomeação formuladas no artigo 
4.º, n.os 1, 3, 4 e 5, desde que possam 
demonstrar que essas medidas permitem 
aos membros do sexo sub-representado 
ocupar uma proporção razoável dos cargos 
de administrador não-executivo das 
empresas cotadas até 1 de janeiro de 2020 
ou, no caso das empresas cotadas que 
sejam empresas públicas, até 1 de janeiro 
de 2018.

Or. en

Alteração 64
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão apresenta, o mais tardar 
até 1 de janeiro de 2016, uma proposta 
para a inclusão de empresas não cotadas 
que não sejam PME no campo de 
aplicação da presente diretiva. A proposta 
poderia incluir disposições destinadas a 
refletir as especificidades e a natureza 
diversa dessas empresas.

Or. en
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Justificação

Em princípio, não há argumentos que legitimem a exclusão das grandes empresas não 
cotadas em bolsa do âmbito de aplicação da diretiva. Quando operam num contexto 
transfronteiras, essas empresas têm um forte impacto sobre a economia e a situação de 
género na sociedade em geral. Pelo contrário, a sua exclusão criaria incentivos cujo impacto 
sereia muito negativo tanto para as empresas cotadas como para as não cotadas. Na prática, 
seria provavelmente ainda mais trabalhoso conseguir incluir adequadamente as empresas 
não cotadas, dadas as suas especificidades e a sua diversidade.

Alteração 65
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros que tenham 
suspendido, nos termos do artigo 8.º, n.º 3, 
a aplicação das exigências processuais em 
matéria de nomeação formuladas no 
artigo 4.º, n.ºs 1, 3, 4 e 5 devem incluir, nos 
relatórios referidos no n.º 1, dados que 
comprovem os resultados concretos 
obtidos pelas medidas nacionais referidas 
no artigo 8.º, n.º 3. A Comissão publica, 
seguidamente, um relatório específico em 
que declara se as medidas em causa 
permitem efetivamente aos membros do 
sexo sub-representado ocupar pelo menos 
40% dos cargos de administrador 
não-executivo até 1 de janeiro de 2018 nas 
empresas cotadas que são empresas 
públicas ou até 1 de janeiro de 2020 nas 
empresas cotadas que não são empresas 
públicas. A Comissão publica o primeiro 
desses relatórios até 1 de julho de 2017 e 
os relatórios posteriores no prazo de seis 
meses a contar da notificação por cada 
Estado-Membro do respetivo relatório 
nacional referido no n.º 1.

Os Estados-Membros que tenham 
suspendido, nos termos do artigo 8.º, n.º 3, 
a aplicação das exigências processuais em 
matéria de nomeação formuladas no 
artigo 4.º, n.ºs 1, 3, 4 e 5 devem incluir, nos 
relatórios referidos no n.º 1, dados que 
comprovem os resultados concretos 
obtidos pelas medidas nacionais referidas 
no artigo 8.º, n.º 3. A Comissão publica, 
seguidamente, um relatório específico em 
que declara se as medidas em causa 
permitem efetivamente aos membros do 
sexo sub-representado ocupar uma 
proporção razoável dos cargos de 
administrador não-executivo até 1 de 
janeiro de 2018 nas empresas cotadas que 
são empresas públicas ou até 1 de janeiro 
de 2020 nas empresas cotadas que não são 
empresas públicas. A Comissão publica o 
primeiro desses relatórios até 1 de julho de 
2017 e os relatórios posteriores no prazo de 
seis meses a contar da notificação por cada 
Estado-Membro do respetivo relatório 
nacional referido no n.º 1.

Or. en
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Alteração 66
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve reexaminar a 
aplicação da presente diretiva e apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho até 31 de dezembro de 2021 e, 
posteriormente, de dois em dois anos. A 
Comissão deve verificar, nomeadamente, 
se foram atingidos os objetivos da presente 
diretiva.

3. A Comissão deve reexaminar a 
aplicação da presente diretiva e apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao
Conselho até 1 de julho de 2018 e, 
posteriormente, de dois em dois anos. A 
Comissão deve verificar, nomeadamente, 
se foram atingidos os objetivos da presente 
diretiva.

Or. en


