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Proposta de resolução 

O ponto 8.3 da Recomendação 8: SANÇÕES, passa a ter a seguinte redacção: 

 

8.3. Recorde-se que, ao abrigo da Directiva 2006/54/CE, os Estados-Membros já estão 

obrigados a prever uma indemnização ou reparação (artigo 18.°) e sanções "efectivas, 

proporcionadas e dissuasivas" (artigo 25.°). Contudo, estas disposições não são suficientes 

para evitar infracções ao princípio da igualdade de remuneração. Por este motivo, propõe-se a 

realização de um estudo sobre a viabilidade, a eficácia e o impacto da aplicação de eventuais 

sanções, tais como: 

 

–  indemnizações ou reparações, que não deverão ser limitadas pela fixação prévia de um 

limite máximo;  

–  sanções que incluam o pagamento de uma indemnização às vítimas;  

– pagamento de coimas administrativas exigidas pelas inspecções do trabalho, por 

exemplo, em caso de falta de notificação ou de impossibilidade de acesso a análises 

estatísticas salariais discriminadas por género (em conformidade com a 

recomendação 2); 
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–  pagamento de coimas administrativas exigidas pelas inspecções do trabalho ou pelos 

organismos competentes em matéria de igualdade de tratamento, por exemplo, em caso 

de falta de notificação ou da comunicação obrigatória, ou de impossibilidade de acesso 

a análises e avaliações estatísticas salariais discriminadas por género (em conformidade 

com a recomendação 2);  

–  perda do direito a prestações públicas e subsídios (incluindo fundos comunitários 

geridos pelos Estados-Membros) e de participar em processos de celebração de 

contratos públicos, como já se encontra previsto nas Directivas 2004/17/CE1 e 

2004/18/CE2 relativas ao processo de adjudicação de contratos públicos. Os processos 

de adjudicação de contratos e/ou concursos públicos deverão, portanto, conter 

obrigatoriamente uma cláusula de igualdade de remuneração. 

–   identificação dos infractores, que deverá ser tornada pública. 

 

(Diz respeito à versão portuguesa.) 
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