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Alteração  3 
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Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 
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Relatório A8-0213/2015 
Anna Záborská 
Igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios 

ligados ao emprego e à atividade profissional 

2014/2160(INI) 

Proposta de resolução 
N.º 27 
 

Proposta de resolução Alteração 

27. Chama a atenção para a necessidade de 

reforço dos mecanismos públicos de 

inspeção do trabalho e para a adoção de 

metodologias que meçam o valor do 

trabalho e que identifiquem, por exemplo, 

a criação de categorias profissionais com 

remunerações baixas e para as quais são 

contratadas essencialmente mulheres, o que 

implica, desta forma, uma situação de 

discriminação salarial indireta;  

27. Chama a atenção para a necessidade de 

reforço dos mecanismos públicos de 

inspeção do trabalho e para a adoção de 

metodologias que meçam o valor do 

trabalho e que identifiquem, por exemplo, 

a criação de categorias profissionais com 

remunerações baixas e para as quais são 

contratadas essencialmente mulheres, o que 

implica, desta forma, uma situação de 

discriminação salarial indireta; chama 

ainda a atenção para a necessidade de 

aplicar sanções duras e eficazes que 

dissuadam os empregadores de não 

cumprirem a lei; 

en 
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Relatório A8-0213/2015 
Anna Záborská 
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Proposta de resolução 
N.º 29 
 

Proposta de resolução Alteração 

29. Destaca que uma das inovações 

introduzidas pela «Diretiva de 

reformulação» é a referência à conciliação 

entre trabalho, vida privada e familiar; 

exorta a Comissão a, após consulta aos 

Estados-Membros e aos parceiros sociais 

(sindicatos e empregadores), desenvolver 

medidas específicas que garantam direitos 

mais sólidos neste domínio; salienta que, 

para o efeito, se afigura necessário, 

nomeadamente, o aumento das estruturas 

públicas de acolhimento de crianças, em 

conformidade com as metas de Barcelona; 

29. Destaca que uma das inovações 

introduzidas pela «Diretiva de 

reformulação» é a referência à conciliação 

entre trabalho, vida privada e familiar; 

chama a atenção para a prática cada vez 

mais frequente da flexibilidade horária, 

nomeadamente o incentivo aos regimes de 

adaptabilidade e de bancos de horas, de 

trabalho aos fins de semana e outros, que 

determinam a permanente irregularidade 

e imprevisibilidade dos horários de 

trabalho e o seu excessivo prolongamento, 

dificultando ou mesmo impedindo a 

conciliação entre trabalho e vida familiar; 

exorta a Comissão a, após consulta aos 

Estados-Membros e aos parceiros sociais 

(sindicatos e empregadores), desenvolver 

medidas específicas que garantam direitos 

mais sólidos neste domínio; salienta que, 

para o efeito, se afigura necessário, 

nomeadamente, o aumento das estruturas 

públicas de acolhimento de crianças, em 

conformidade com as metas de Barcelona, 

para que a conciliação entre trabalho e 

vida familiar possa ser genuinamente 

garantida;  
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