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ALTERAÇÕES 1-14

PROJECTO DE PARECER de Miet Smet (PE 298.124)
ASSÉDIO MORAL NO LOCAL DE TRABALHO

Conclusões

ALTERAÇÃO 1
apresentada por Ilda Figueiredo

Nº 1 bis (novo)

1 bis. Chama a atenção para o facto de o crescente aumento dos contratos a termo e da
precariedade do emprego, especialmente entre mulheres, proporcionar as condições
propícias à prática de diferentes formas de assédio;

Or. pt

ALTERAÇÃO 2
apresentada por Patsy Sörensen

Nº 2

2. Chama a atenção para as consequências devastadoras do assédio moral na saúde física
e psíquica daqueles que dele são alvo e consequentemente das suas famílias, e que
frequentemente necessitam de assistência médica e psicoterapêutica, o que, de forma
geral, os induz a ausentarem-se do trabalho por razões de incapacidade para o
trabalho ou os incita a demitirem-se;

Or. nl
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ALTERAÇÃO 3
apresentada por Patsy Sörensen

Nº 2 bis (novo)

2 bis. Chama a atenção para o facto de o aumento do número de "incapacitados para o
trabalho" na UE se dever essencialmente a motivos psíquicos, sendo uma das suas
causas principais - senão a maioritária - o assédio moral no local de trabalho, o
qual está relacionado com o aumento da pressão no trabalho, repercutindo-se tudo
isto na estrutura social;

Or. nl

ALTERAÇÃO 4
apresentada por Fiorella Ghilardotti

Nº 3 bis (novo)

3 bis. Salienta que o combate ao assédio moral no local de trabalho deve ser considerado
como um elemento dos esforços destinados a reforçar a dimensão qualitativa do
emprego e melhorar as relações sociais no local de trabalho, em conformidade com
os compromissos assumidos pela UE na sua Agenda Social;

Or. it

ALTERAÇÃO 5
apresentada por Patsy Sörensen

Nº 4

4. Chama a atenção para a circunstância de quase todos os estudos apontarem para o
facto de as mulheres serem mais frequentemente vítimas de fenómenos de assédio
moral do que os homens, quer se trate de assédio vertical descendente (de um superior
em relação a um subordinado) ou ascendente (de um subordinado em relação a um
superior), de assédio transversal (entre colegas do mesmo nível) ou de assédio misto;

Or. nl
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ALTERAÇÃO 6
apresentada por Patsy Sörensen

Nº 5

5. Solicita à Comissão que proceda a um estudo sobre a definição dos diferentes tipos de
assédio moral, discriminando por sexo e idade as diferentes categorias de assédio
moral, e sobre a definição dos métodos e meios a implementar para garantir a
prevenção e a reabilitação das vítimas, assim como para combater este fenómeno a
médio ou a longo prazo, tanto no sector público como no sector privado. Requer que o
estudo em causa inclua uma análise da situação específica das mulheres sujeitas a
assédio moral;

Or. nl

ALTERAÇÃO 7
apresentada por Fiorella Ghilardotti

Nº 5

5. Solicita à Comissão - com base também no contributo da Fundação de Dublim e da
Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho - que elabore um estudo
sobre a definição dos diferentes tipos de assédio moral, discriminando por sexo e idade
as diferentes categorias de assédio moral, e sobre a definição dos métodos e meios a
implementar para garantir a prevenção e a assistência às vítimas, assim como para
erradicar este flagelo a médio ou a longo prazo, tanto no sector público como no sector
privado. Requer que o estudo em causa inclua uma análise da situação específica das
mulheres sujeitas a assédio moral;

Or. it

ALTERAÇÃO 8
apresentada por Fiorella Ghilardotti

Nº 6

6. Recomenda aos Estados-Membros que instiguem as empresas e os poderes públicos a
instituírem políticas de prevenção eficazes, a preverem um sistema de troca de
experiências e a definirem procedimentos aptos a resolver o problema no tocante às
vítimas do sexo feminino, assim como a evitar que este se repita. Recomenda, neste
âmbito, que seja incrementada a informação e a formação dos trabalhadores por conta
de outrem, dos efectivos que exercem funções de chefia, dos parceiros sociais e dos
médicos do trabalho, tanto no sector privado como no sector público; para tal fim,
recomenda também a adopção de medidas de prevenção visando criar um sistema de
conselheiros confidenciais no local de trabalho;

Or. it



PE 298.124/1-14 4/5 AM\441863PT.doc

PT

ALTERAÇÃO 9
apresentada por Patsy Sörensen

Nº 6

6. Recomenda aos Estados-Membros que obriguem as empresas, os poderes públicos e
os parceiros sociais a instituírem políticas de prevenção eficazes e procedimentos
aptos a resolver o problema no tocante às vítimas, assim como a evitar que este se
repita. Recomenda, neste âmbito, que seja incrementada a informação e a formação
dos trabalhadores por conta de outrem, dos efectivos que exercem funções de chefia,
dos parceiros sociais e dos médicos do trabalho, tanto no sector privado como no
sector público;

Or. nl

ALTERAÇÃO 10
apresentada por Patsy Sörensen

Nº 7

7. Exprime o desejo que as Instituições Europeias averigúem o assédio moral nas suas
próprias estruturas, nomeadamente o assédio moral de que são vítimas as mulheres,
que o combatam com maior intensidade, que identifiquem soluções para este grave
problema e que eventualmente prevejam a alteração do estatuto dos funcionários,
incluindo uma política de sanções adequada;

Or. nl

ALTERAÇÃO 11
apresentada por Patsy Sörensen

Nº 8

Não se aplica à versão portuguesa

Or. nl
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ALTERAÇÃO 12
apresentada por Maria Martens

Nº 10

10. Verifica que um Estado-Membro criou já regulamentação tendente a combater o
assédio moral no local de trabalho e que outros acometeram a via que os levará a
promulgar leis destinadas a reprimir o assédio moral, frequentemente com base no
modelo da legislação criada para reprimir o assédio sexual; neste contexto, chama a
atenção para a possibilidade de colocar uma pessoa de confiança no local de
trabalho, à qual os trabalhadores se possam dirigir, se tal desejarem;

Or. nl

ALTERAÇÃO 13
apresentada por Fiorella Ghilardotti

Nº 11

11. Convida a Comissão a examinar o problema em causa no contexto mais amplo e
apropriado da saúde e da segurança no local de trabalho - fazendo referência, em
particular, à Directiva 89/391/CEE - e ponderando também a possibilidade de
elaborar uma directiva específica de integração ou uma recomendação que aborde
especificamente o assédio moral e o mercado de trabalho.

Or. it

ALTERAÇÃO 14
apresentada por Patsy Sörensen

Nº 11

11. Convida a Comissão a examinar o problema em causa e, com base no seu estudo, a
apresentar legislação sob a forma de uma recomendação sobre o assédio moral no
local de trabalho.

Or. nl


