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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. As 
substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda e na 
coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na coluna 
da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos suprimidos 
são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são assinaladas 
formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou rasurando, o 
texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que reforça a 
aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual 
entre homens e mulheres mediante a transparência salarial e mecanismos de fiscalização 
do cumprimento
(COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2021)0093),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 157.º, n.º 3 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C9-0089/2021),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 9 de junho de 
20211,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta as deliberações conjuntas da Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais e da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros, nos termos 
do 58.º do Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A9-0000/2021),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

1 JO C 341 de 24.8.2021, p. 84.
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Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O artigo 157.º, n.º 1, do TFUE 
obriga os Estados-Membros a assegurarem 
o respeito do princípio da igualdade de 
remuneração entre trabalhadores 
masculinos e femininos, por trabalho igual 
ou de valor igual.

(3) O artigo 157.º, n.º 1, do TFUE 
obriga os Estados-Membros a assegurarem 
o respeito do princípio da igualdade de 
remuneração entre trabalhadores 
masculinos e femininos, por trabalho igual 
ou de valor igual. O artigo 157.º, n.º 3, do 
TFUE prevê a adoção de medidas 
destinadas a garantir a aplicação do 
princípio da «igualdade de oportunidades 
e da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres em matéria de 
emprego e de trabalho, incluindo o 
princípio da igualdade de remuneração 
por trabalho igual ou de valor igual».

Or. en

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O artigo 23.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
estabelece que deve ser garantida a 
igualdade entre homens e mulheres em 
todos os domínios, incluindo em matéria de 
emprego, trabalho e remuneração.

(4) Os artigos 21.º e 23.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
(a «Carta») proíbem qualquer forma de 
discriminação em razão do sexo, 
consagram o direito à igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres e 
estabelecem que deve ser garantida a 
igualdade entre homens e mulheres em 
todos os domínios, incluindo em matéria de 
emprego, trabalho e remuneração.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O princípio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres é 
um dos valores fundamentais em que 
assenta a União e foi introduzido no 
Tratado de Roma em 1957. No entanto, a 
eliminação das disparidades salariais 
entre homens e mulheres continua a ser 
um desafio significativo, uma vez que, em 
toda a União, os rendimentos das 
mulheres continuam a ser 
desproporcionadamente inferiores aos dos 
homens. As disparidades salariais entre 
homens e mulheres na União situavam-se 
nos 14,1 % em 20191-A, com variações 
significativas entre os Estados-Membros, 
e diminuíram apenas minimamente nos 
últimos dez anos. O grau de 
discriminação salarial é ainda maior para 
as mulheres que estão sujeitas a formas 
de discriminação interseccional em razão, 
nomeadamente, da raça, da origem étnica 
ou social, da situação migratória, da 
religião, da crença, da orientação sexual 
ou da deficiência. 
__________________
1-A https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Gender_pay_g
ap_statistics#Gender_pay_gap_levels_var
y_significantly_across_EU

Or. en

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(4-B) O princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de 
valor igual, consagrado no artigo 157.º do 
TFUE e interpretado uniformemente na 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia (a seguir «Tribunal») 
relativa à discriminação em razão do 
sexo, constitui um aspeto importante do 
princípio da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres e uma parte 
essencial do acervo da União. No entanto, 
uma vez que persistem as disparidades 
salariais entre homens e mulheres, é 
conveniente introduzir novas disposições 
referentes à aplicação do artigo 157.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais33, proclamado conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 
Comissão, incorpora entre os seus 
princípios a igualdade de tratamento e de 
oportunidades entre mulheres e homens, e 
o direito à igualdade de remuneração por 
trabalho de valor igual.

(5) O Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais, proclamado conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu, pelo Conselho e pela 
Comissão, incorpora, nomeadamente nos 
princípios n.º 2, 5 e 7, os princípios da 
igualdade de tratamento e de oportunidades 
entre mulheres e homens, incluindo no que 
respeita à participação no mercado de 
trabalho, aos termos e condições de 
emprego e à progressão na carreira. o 
direito à igualdade de remuneração por 
trabalho de valor igual; o direito a um 
tratamento justo e equitativo no que diz 
respeito às condições de trabalho e ao 
acesso à proteção social e à formação, 
independentemente do tipo e da duração 
da relação de trabalho; e o direito dos 
trabalhadores a serem informados por 
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escrito, no início da relação de trabalho, 
sobre os seus direitos e obrigações.

__________________ __________________
33 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_pt

33 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_pt

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A Recomendação 2014/124/UE1-A 
da Comissão insta os Estados-Membros a 
introduzirem medidas em matéria de 
transparência salarial e, em conformidade 
com a jurisprudência do Tribunal, a 
clarificarem o conceito de igualdade de 
remuneração por trabalho de igual valor 
no seu direito nacional com base em 
critérios objetivos, tais como requisitos 
educativos, profissionais e de formação, 
competências, esforço e responsabilidade, 
trabalho realizado e natureza das tarefas 
envolvidas, e delineou um conjunto de 
medidas fundamentais para ajudar os 
Estados-Membros a reforçar o princípio. 
O relatório da Comissão, de 20 de 
novembro de 2017, sobre a aplicação da 
Recomendação da Comissão relativa ao 
reforço do princípio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres 
através da transparência constatou que 
poucos Estados-Membros adaptaram os 
seus sistemas jurídicos nacionais para 
reforçar o princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho de igual valor 
em resposta à recomendação e, por 
conseguinte, sublinhou a necessidade de 
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novas medidas específicas a nível da 
União para tornar a transparência 
salarial uma realidade.
__________________
1-A Recomendação 2014/124/UE da 
Comissão, de 7 de março de 2014, relativa 
ao reforço, pela transparência, do 
princípio da igualdade salarial entre 
homens e mulheres (JO L 69 de 8.3.2014, 
p. 112).

Or. en

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A pandemia de COVID-19 e as 
suas consequências económicas e sociais 
tiveram um impacto desproporcionado 
nas mulheres e na igualdade de género, 
as perdas de postos de trabalho 
concentraram-se nos setores em que as 
mulheres predominam1-A e os efeitos da 
pandemia agravarão ainda mais as 
desigualdades de género e as disparidades 
salariais entre homens e mulheres, a 
menos que a resposta à recuperação seja 
sensível às questões de género. Por 
conseguinte, os efeitos da pandemia de 
COVID-19 tornaram ainda mais 
premente a resolução do problema da 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual.
__________________
1-A Relatório do Parlamento Europeu 
sobre a perspetiva de género na crise 
COVID-19 e no período pós-crise 
(2020/2121(INI)); Relatório do EIGE 
intitulado «Poverty, gender and 
intersecting inequalities in the EU» 
[Pobreza, género e desigualdades 
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cruzadas na UE]: 
https://eige.europa.eu/publications/povert
y-gender-and-intersecting-inequalities-in-
the-eu Comissão Europeia, «2021 report 
on gender equality in the EU» [Relatório 
de 2021 sobre a igualdade de género na 
UE]: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/aid_development_cooperation_fundamen
tal_rights/annual_report_ge_2021_en.pdf

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) A segregação horizontal é uma 
questão estrutural que contribui 
significativamente para as disparidades 
salariais entre homens e mulheres e 
constitui um desafio complexo para a 
obtenção de empregos de qualidade e a 
concretização do princípio da igualdade 
de remuneração. A pandemia de COVID-
19 também demonstrou o valor, a 
visibilidade e o reconhecimento do 
trabalho das mulheres nos serviços de 
primeira linha, tais como os cuidados de 
saúde, os serviços de limpeza, o 
acolhimento de crianças, a assistência 
social e a prestação de cuidados a idosos e 
outros adultos dependentes em 
instituições de acolhimento.

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 8-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(8-C) As disparidades salariais entre 
homens e mulheres são causadas por 
vários fatores estruturais, alguns dos 
quais podem ser atribuídos à 
discriminação salarial direta e indireta em 
razão do género. Esses fatores incluem a 
segregação de género nos mercados de 
trabalho e nos setores profissionais, a 
desvalorização histórica do trabalho das 
mulheres, os estereótipos de género 
tradicionais, tais como a expectativa de 
que as mulheres sejam as principais 
cuidadoras de crianças e adultos 
dependentes, a falta de prestação de 
serviços de conciliação entre a vida 
profissional e a vida familiar e de serviços 
de apoio e os preconceitos de género 
inconscientes no local de trabalho. Os 
preconceitos de género inconscientes 
incluem as associações mentais não 
intencionais e automáticas, baseadas no 
género, decorrentes da tradição, das 
normas, dos valores, da cultura, dos 
estereótipos ou da experiência. Estes 
fatores resultam em interrupções na 
carreira, interrupções de serviço, trabalho 
a tempo parcial, remuneração e condições 
precárias, bem como na persistência de 
barreiras invisíveis e outros obstáculos e 
em preconceitos de género nas estruturas 
de remuneração e nas instituições que 
fixam os salários, conduzindo a uma 
disparidade nas pensões de reforma entre 
homens e mulheres que representa mais 
do dobro da disparidade salarial entre 
homens e mulheres.

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) As disparidades salariais entre 
homens e mulheres são causadas por 
vários fatores, parte dos quais pode ser 
atribuído à discriminação salarial direta e 
indireta em razão do género. A falta 
generalizada de transparência quanto aos 
níveis de remuneração dentro das 
organizações perpetua uma situação em 
que a discriminação e os preconceitos 
salariais em razão do género podem passar 
despercebidos ou, nos casos em que se 
suspeite da sua ocorrência, ser difíceis de 
provar. São, por conseguinte, necessárias 
medidas vinculativas para melhorar a 
transparência salarial, incentivar as 
organizações a reverem as suas estruturas 
de remuneração para assegurar a igualdade 
de remuneração entre homens e mulheres 
que executam trabalho igual ou de valor 
igual e permitir que as vítimas de 
discriminação façam valer o seu direito à 
igualdade de remuneração. As referidas 
medidas devem ser complementadas por 
disposições que clarifiquem os conceitos 
jurídicos pertinentes (nomeadamente o 
conceito de «remuneração» e «trabalho de 
valor igual») e por medidas destinadas a 
melhorar os mecanismos de fiscalização do 
cumprimento e o acesso à justiça.

(9) A falta generalizada de 
transparência quanto aos níveis de 
remuneração dentro das organizações 
perpetua uma situação em que a 
discriminação e os preconceitos salariais 
em razão do género podem passar 
despercebidos ou, nos casos em que se 
suspeite da sua ocorrência, ser difíceis de 
provar. São, por conseguinte, necessárias 
medidas vinculativas para melhorar a 
transparência salarial, incentivar as 
organizações a reverem as suas estruturas 
de remuneração para assegurar a igualdade 
de remuneração por trabalho igual ou de 
valor igual e permitir que as vítimas de 
discriminação façam valer o seu direito à 
igualdade de remuneração. As referidas 
medidas devem ser complementadas por 
disposições que clarifiquem os conceitos 
jurídicos pertinentes (nomeadamente o 
conceito de «remuneração» e «trabalho de 
valor igual») e por medidas destinadas a 
melhorar os mecanismos de fiscalização do 
cumprimento e o acesso à justiça. As 
medidas de transparência salarial que 
revelam as disparidades salariais entre 
homens e mulheres podem garantir 
progressos substanciais na eliminação das 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres e expor a subvalorização do 
trabalho das mulheres e a segmentação 
do mercado de trabalho em função do 
género. A transparência salarial, por si 
só, não pode eliminar as desigualdades 
estruturais e de género existentes, mas 
constitui um primeiro passo para 
combater essas desigualdades, devendo 
ser complementada por medidas 
adicionais destinadas a colmatar as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres, bem como as disparidades em 
matéria de pensões e de prestação de 
cuidados, e a combater a feminização da 
pobreza.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A presente diretiva aplica-se a 
todos os trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores a tempo parcial, os 
trabalhadores contratados a termo ou as 
pessoas com um contrato de trabalho ou 
uma relação laboral com uma empresa de 
trabalho temporário, que tenham um 
contrato ou uma relação laboral tal como 
definidos na lei, em convenções coletivas 
e/ou na prática em vigor em cada Estado-
Membro, tendo em conta a jurisprudência 
do Tribunal de Justiça da União Europeia 
(«Tribunal»). Na sua jurisprudência, o 
Tribunal definiu critérios para determinar o 
estatuto de trabalhador39. Sempre que 
estiverem preenchidos esses critérios, os 
trabalhadores domésticos, os trabalhadores 
ocasionais, os trabalhadores intermitentes, 
os trabalhadores por cheque-serviço, os 
trabalhadores de plataformas, os estagiários 
e os aprendizes devem ser abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da presente diretiva. A 
determinação da existência de uma relação 
laboral deve basear-se nos factos relativos 
à prestação efetiva de trabalho e não no 
modo como as partes descrevem essa 
relação.

(11) A presente diretiva aplica-se a 
todos os trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores a tempo parcial, os 
trabalhadores contratados a termo ou as 
pessoas com um contrato de trabalho ou 
uma relação laboral com uma empresa de 
trabalho temporário, que tenham um 
contrato ou uma relação laboral tal como 
definidos na lei, em convenções coletivas 
e/ou na prática em vigor em cada Estado-
Membro, tendo em conta a jurisprudência 
do Tribunal. Na sua jurisprudência, o 
Tribunal definiu critérios para determinar o 
estatuto de trabalhador39. Sempre que 
estiverem preenchidos esses critérios, os 
trabalhadores domésticos, os trabalhadores 
ocasionais, os trabalhadores intermitentes, 
os trabalhadores por cheque-serviço, os 
trabalhadores de plataformas, os estagiários 
e os aprendizes são abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva. A 
determinação da existência de uma relação 
de trabalho baseia-se nos factos relativos à 
prestação efetiva de trabalho e não no 
modo como as partes descrevem a relação.

__________________ __________________
39 Processo C-66/85, Deborah Lawrie-
Blum / Land Baden-Württemberg, 
ECLI:EU:C:1986:284; Processo C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère / Premier 
ministre e outros, ECLI:EU:C:2010:612; 
Processo C-229/14, Ender Balkaya / Kiesel 
Abbruch- und Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455; Processo C-413/13, 
FNV Kunsten Informatie en Media / Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; 
Processo C-216/15, Betriebsrat der 

39 Processo C-66/85, Deborah Lawrie-
Blum / Land Baden-Württemberg, 
ECLI:EU:C:1986:284; Processo C-428/09, 
Union Syndicale Solidaires Isère / Premier 
ministre e outros, ECLI:EU:C:2010:612; 
Processo C-229/14, Ender Balkaya / Kiesel 
Abbruch- und Recycling Technik GmbH, 
ECLI:EU:C:2015:455; Processo C-413/13, 
FNV Kunsten Informatie en Media / Staat 
der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; 
Processo C-216/15, Betriebsrat der 
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Ruhrlandklinik gGmbH / Ruhrlandklinik 
gGmbH, ECLI:EU:C:2016:883; Processo 
C-658/18, UX / Governo della Repubblica 
italiana, ECLI:EU:C:2020:572.

Ruhrlandklinik gGmbH / Ruhrlandklinik 
gGmbH, ECLI:EU:C:2016:883; Processo 
C-658/18, UX / Governo della Repubblica 
italiana, ECLI:EU:C:2020:572.

Or. en

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A presente diretiva visa garantir a 
transparência salarial por parte dos 
empregadores, a fim de pôr termo à 
discriminação salarial e às disparidades 
injustificadas entre os géneros. A presente 
diretiva facilita a aplicação de conceitos-
chave em matéria de igualdade de 
remuneração, protegendo o direito de 
obter informações sobre os níveis de 
remuneração dos trabalhadores e dos 
candidatos a emprego e obrigando os 
empregadores a comunicar os níveis de 
remuneração. Para além disso, prevê 
mecanismos e instrumentos de execução 
que permitem aos trabalhadores 
reivindicar o seu direito à igualdade de 
remuneração por trabalho igual e 
facilitam o seu acesso à justiça.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de eliminar os obstáculos a 
que as vítimas de discriminação salarial em 
razão do género façam valer o seu direito à 

(12) A fim de eliminar os obstáculos a 
que as vítimas de discriminação salarial em 
razão do género façam valer o seu direito à 
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igualdade de remuneração e orientar os 
empregadores para dar cumprimento a este 
direito, os conceitos centrais em matéria de 
igualdade de remuneração, nomeadamente 
«remuneração» e «trabalho de valor igual», 
devem ser clarificados em consonância 
com a jurisprudência do Tribunal. Tal 
facilitará a aplicação dos referidos 
conceitos, em especial para as pequenas e 
médias empresas.

igualdade de remuneração e orientar os 
empregadores para dar cumprimento a este 
direito, os conceitos centrais em matéria de 
igualdade de remuneração, nomeadamente 
«remuneração» e «trabalho de valor igual», 
devem ser clarificados pelos Estados-
Membros no direito nacional em 
consonância com a jurisprudência do 
Tribunal. Tal facilitará a aplicação dos 
referidos conceitos, em especial para as 
microempresas e as pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O princípio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres por 
trabalho igual ou de valor igual deve ser 
observado no que se refere respeito ao 
salário ou vencimento e a quaisquer outras 
regalias pagas, direta ou indiretamente, em 
dinheiro ou em espécie, pelo empregador 
ao trabalhador pelo seu trabalho. Em 
consonância com a jurisprudência do 
Tribunal40, o conceito de «remuneração» 
deve incluir não só o salário, mas também 
benefícios adicionais como prémios, 
pagamento de horas extraordinárias, 
facilidades de deslocação (incluindo 
viaturas de serviço e passes dos transportes 
públicos), subsídio de alojamento, 
indemnização pela participação em ações 
de formação, pagamentos em caso de 
despedimento, subsídio doença, 
indemnizações exigidas por lei e pensões 
profissionais. Deve incluir ainda todos os 
elementos de remuneração devidos por 
forca da lei ou de uma convenção coletiva.

(13) O princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de valor 
igual deve ser observado no que se refere 
respeito ao salário ou vencimento e a 
quaisquer outras regalias pagas, direta ou 
indiretamente, em dinheiro ou em espécie, 
pelo empregador ao trabalhador pelo seu 
trabalho. Em consonância com a 
jurisprudência do Tribunal40, o conceito de 
«remuneração» deve incluir não só o 
salário, mas também benefícios adicionais 
como prémios, pagamento de horas 
extraordinárias, facilidades de deslocação 
(incluindo viaturas de serviço e passes dos 
transportes públicos), subsídio de 
alojamento, indemnização pela 
participação em ações de formação, 
pagamentos em caso de despedimento, 
subsídio doença, indemnizações exigidas 
por lei e pensões profissionais. Deve 
incluir ainda todos os elementos de 
remuneração devidos por forca da lei ou de 
uma convenção coletiva.

__________________ __________________
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40 Por exemplo, Comissão das 
Comunidades Europeias/Grão-Ducado do 
Luxemburgo, C-58/81, 
ECLI:EU:C:1982:215; Rinner-
Kulhn/FWW Spezial-Gebaudereinigung 
GmbH, C-171/88, ECLI:EU:C:1989:328;

  Alabaster/Woolwhich plc e Secretary of 
State for Social Security, C-147/02, 
Gillespie e outros, C-342/93, 
ECLI:EU:C:1996:46; Processo C-278/93, 
Deborah Lawrie-Blum / Land Baden-
Württemberg, ECLI:EU:C:1996:83; Eileen 
Garland/British Rail Engineering Limited, 
C-12/81, ECLI:EU:C:1982:44; 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin 
e.V./Monika Bötel, C-360/90, 
ECLI:EU:C:1992:246;  Maria 
Kowalska/Freie und Hansestadt Hamburg, 
C-33/89, ECLI:  EU:C:1990:265. 

40 Por exemplo, Comissão das 
Comunidades Europeias/Grão-Ducado do 
Luxemburgo, C-58/81, 
ECLI:EU:C:1982:215; Rinner-
Kulhn/FWW Spezial-Gebaudereinigung 
GmbH, C-171/88, ECLI:EU:C:1989:328; 
Alabaster/Woolwhich plc e Secretary of 
State for Social Security, C-147/02, 
Gillespie e outros, C-342/93, 
ECLI:EU:C:1996:46; Processo C-278/93, 
Deborah Lawrie-Blum / Land Baden-
Württemberg, ECLI:EU:C:1996:83; Eileen 
Garland/British Rail Engineering Limited, 
C-12/81, ECLI:EU:C:1982:44; 
Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin 
e.V./Monika Bötel, C-360/90, 
ECLI:EU:C:1992:246; Maria 
Kowalska/Freie und Hansestadt Hamburg, 
C-33/89, ECLI: EU:C:1990:265.

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O artigo 10.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia prevê 
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. O artigo 4.º da Diretiva 2006/54/CE 
estabelece que não pode haver 
discriminação, direta ou indireta, em razão 
do género, nomeadamente no que se refere 
à remuneração. A discriminação salarial 
em razão do sexo, em que o sexo da vítima 
desempenha um papel crucial pode 
assumir, na prática, muitas formas 
diferentes. Pode implicar uma intersecção 
de vários eixos de discriminação ou de 

(14) O artigo 10.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia prevê 
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. O artigo 4.º da Diretiva 2006/54/CE 
estabelece que não pode haver 
discriminação, direta ou indireta, em razão 
do género, nomeadamente no que se refere 
à remuneração. A discriminação salarial 
em razão do sexo, em que o género da 
vítima desempenha um papel crucial pode 
assumir, na prática, muitas formas 
diferentes. Pode implicar uma intersecção 
de vários eixos de discriminação ou de 
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desigualdade quando o trabalhador seja 
membro de um ou de vários grupos 
protegidos contra a discriminação em razão 
do sexo, por um lado, e da origem racial ou 
étnica, religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual (tal como 
protegidas pela Diretiva 2000/43/CE ou 
pela Diretiva 2000/78/CE), por outro. As 
mulheres migrantes constituem um dos 
grupos que enfrentam múltiplas formas de 
discriminação. A diretiva deve, por 
conseguinte, clarificar que, no contexto da 
discriminação salarial em razão do género, 
essa combinação deve ser tida em conta, 
eliminando assim eventuais dúvidas que 
possam existir a este respeito ao abrigo do 
enquadramento jurídico em vigor. Isto 
permitirá assegurar que os tribunais ou 
outras autoridades competentes tenham 
devidamente em conta qualquer situação de 
desvantagem resultante de tal 
discriminação interseccional, tanto para 
efeitos materiais como processuais, 
nomeadamente para o reconhecimento da 
existência de discriminação, a decisão 
sobre o elemento de comparação adequado, 
para avaliar a proporcionalidade e 
determinar, se for caso disso, o nível de 
indemnização a atribuir ou a gravidade das 
sanções impostas.

desigualdade quando o trabalhador seja 
membro de um ou de vários grupos 
protegidos contra a discriminação em razão 
do género, por um lado, e da origem racial 
ou étnica, religião ou crença, deficiência, 
idade ou orientação sexual (tal como 
protegidas pelo artigo 21.º, n.º 1, da Carta, 
pela Diretiva 2000/43/CE ou pela Diretiva 
2000/78/CE), por outro. As mulheres 
migrantes, as mulheres com deficiência e 
as mulheres de origem racial, étnica ou 
social diversa constituem um dos grupos 
que enfrentam múltiplas formas de 
discriminação. A diretiva deve, por 
conseguinte, clarificar que, no contexto da 
discriminação salarial em razão do género, 
essa combinação deve ser tida em conta, 
eliminando assim eventuais dúvidas que 
possam existir a este respeito ao abrigo do 
enquadramento jurídico em vigor. Isto 
permitirá assegurar que os tribunais, o 
organismo para a igualdade em 
conformidade com o artigo 20.ºda 
Diretiva 2006/54/CE, ou outras 
autoridades competentes tenham 
devidamente em conta qualquer situação de 
desvantagem resultante de tal 
discriminação interseccional, tanto para 
efeitos materiais como processuais, 
nomeadamente para o reconhecimento da 
existência de discriminação, a decisão 
sobre o elemento de comparação adequado, 
para avaliar a proporcionalidade e 
determinar, se for caso disso, o nível de 
indemnização a atribuir ou a gravidade das 
sanções impostas. É essencial adotar uma 
abordagem interseccional para 
compreender, combater e resolver as 
inúmeras formas de discriminação que 
agravam as disparidades salariais entre 
homens e mulheres em toda a sua 
diversidade. 

Or. en
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de garantir o respeito do 
direito à igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres, os empregadores 
deverão recorrer a mecanismos de fixação 
de salários ou estruturas salariais que 
assegurem que não existem diferenças 
salariais entre os trabalhadores masculinos 
e femininos que efetuem trabalho igual ou 
trabalho de valor igual não justificadas por 
fatores objetivos e neutros do ponto de 
vista do género. As referidas estruturas 
salariais devem permitir efetuar uma 
comparação do valor dos diferentes postos 
de trabalho dentro da mesma estrutura 
organizacional. Em consonância com a 
jurisprudência do Tribunal, o valor do 
trabalho deve ser avaliado e comparado 
com base em critérios objetivos, 
designadamente os requisitos de ensino, 
profissionais e de formação, competências, 
esforços e responsabilidade, trabalho 
efetuado e natureza das tarefas em 
causa49.

(15) A fim de garantir o respeito do 
direito à igualdade de remuneração, os 
empregadores deverão recorrer a 
mecanismos de fixação de salários ou 
estruturas salariais que assegurem que não 
existem diferenças salariais em razão do 
género entre os trabalhadores que efetuem 
trabalho igual ou trabalho de valor igual 
não justificadas por fatores objetivos e 
neutros do ponto de vista do género. As 
referidas estruturas salariais devem 
permitir efetuar uma comparação do valor 
dos diferentes postos de trabalho dentro da 
mesma estrutura organizacional. Em 
conformidade com a Resolução do 
Parlamento Europeu, de 21 de janeiro de 
2021, sobre a Estratégia da UE para a 
Igualdade de Género, o trabalho é 
considerado de igual valor se, com base 
numa comparação de dois grupos de 
trabalhadores que não foram formados 
arbitrariamente, o trabalho realizado for 
comparável, tendo em conta critérios 
objetivos e neutros do ponto de vista do 
género. Em consonância com a 
jurisprudência do Tribunal, o valor do 
trabalho deve ser avaliado e comparado 
com base em critérios objetivos, incluindo 
os requisitos de ensino, profissionais e de 
formação, as competências, os esforços, a 
responsabilidade e as condições laborais49.

__________________ __________________
49 A título de exemplo, Royal Copenhagen, 
C-400/93, ECLI:EU:C:1995:155; C-
309/97, Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241; C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; C-
427/11, Margaret Kenny and Others / 
Minister for Justice, Equality and Law 
Reform e outros [2013] 

49 A título de exemplo, Royal Copenhagen, 
C-400/93, ECLI:EU:C:1995:155; C-
309/97, Angestelltenbetriebsrat der Wiener 
Gebietskrankenkasse, 
ECLI:EU:C:1999:241; C-381/99, 
Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; C-
427/11, Margaret Kenny e outros / Minister 
for Justice, Equality and Law Reform e 
outros [2013] ECLI:EU:C:2013:122, n.º 
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ECLI:EU:C:2013:122, n.º 28. 28.

Or. en

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A identificação de um elemento de 
comparação válido é um parâmetro 
importante para determinar se o trabalho 
pode ser considerado de valor igual. 
Permite ao trabalhador demonstrar que foi 
tratado de forma menos favorável do que 
outro elemento de comparação de género 
ao executar um trabalho igual ou de valor 
igual. Nas situações em que não exista um 
elemento de comparação real, deve ser 
permitido o recurso a um elemento de 
comparação hipotético que permita ao 
trabalhador demonstrar que não foi tratado 
da forma que um elemento de comparação 
hipotético de outro género teria sido. Tal 
eliminaria um obstáculo importante para 
as potenciais vítimas de discriminação 
salarial em razão do género, especialmente 
nos mercados de trabalho muito segregados 
em função do género, onde a exigência de 
encontrar um elemento de comparação do 
sexo oposto torna quase impossível intentar 
uma ação judicial em matéria de igualdade 
salarial. Além disso, os trabalhadores não 
devem ser impedidos de recorrer a outros 
factos a partir dos quais se possa presumir 
uma alegada discriminação, como dados 
estatísticos ou outras informações 
disponíveis. Tal permitiria combater mais 
eficazmente as desigualdades salariais 
entre homens e mulheres em setores e 
profissões segregados em função do 
género.

(16) A identificação de um elemento de 
comparação válido é um parâmetro 
importante para determinar se o trabalho 
pode ser considerado de valor igual. 
Permite ao trabalhador demonstrar que foi 
tratado de forma menos favorável do que 
outro elemento de comparação de género 
ao executar um trabalho igual ou de valor 
igual. Nas situações em que não exista um 
elemento de comparação real, deve ser 
permitido o recurso a um elemento de 
comparação hipotético que permita ao 
trabalhador demonstrar que não foi tratado 
da forma que um elemento de comparação 
hipotético de outro género teria sido. Tal 
elimina um obstáculo importante para as 
potenciais vítimas de discriminação salarial 
em razão do género, especialmente nos 
mercados de trabalho muito segregados em 
função do género, onde a exigência de 
encontrar um elemento de comparação de 
outro género torna quase impossível 
intentar uma ação judicial em matéria de 
igualdade salarial. É o caso, por exemplo, 
do setor dos cuidados de saúde dominado 
por mulheres, no qual é muito difícil para 
as mulheres alegar discriminação em 
razão do género se for exigido um 
elemento de comparação proveniente do 
mesmo setor. Um elemento de 
comparação hipotético facilitaria a 
avaliação objetiva e neutra em termos de 
género de determinados empregos e 
incentivaria os empregadores e os 
parceiros sociais a identificarem setores e 
empregos subvalorizados. Além disso, os 
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trabalhadores não devem ser impedidos de 
recorrer a outros factos a partir dos quais se 
possa presumir uma alegada discriminação, 
como dados estatísticos ou outras 
informações disponíveis. Tal permitiria 
combater mais eficazmente as 
desigualdades salariais entre homens e 
mulheres em setores e profissões 
segregados em função do género.

Or. en

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O Tribunal esclareceu41 que, para 
poder comparar se os trabalhadores se 
encontram numa situação comparável, a 
comparação não se deve limitar 
necessariamente a situações em que 
homens e mulheres trabalham para o 
mesmo empregador. Os trabalhadores 
podem estar numa situação comparável 
mesmo quando não trabalham para o 
mesmo empregador, sempre que as 
condições salariais possam ser atribuídas a 
uma única fonte que estabeleça essas 
condições. Pode ser esse o caso quando as 
condições salariais resultem diretamente de 
disposições legais ou convenções coletivas 
de trabalho em matéria salarial aplicáveis a 
várias empresas, ou quando as condições 
sejam estabelecidas de forma centralizada 
para mais do que uma organização ou 
empresa no quadro de uma sociedade 
gestora de participações sociais ou de um 
conglomerado. Além disso, o Tribunal 
esclareceu que a comparação não deve ser 
limitada aos trabalhadores empregados ao 
mesmo tempo que o demandante51.

(17) O Tribunal esclareceu41 que, para 
poder comparar se os trabalhadores se 
encontram numa situação comparável, a 
comparação não se deve limitar 
necessariamente a situações em que dois 
trabalhadores trabalham para o mesmo 
empregador. Os trabalhadores podem estar 
numa situação comparável mesmo quando 
não trabalham para o mesmo empregador, 
sempre que as condições salariais possam 
ser atribuídas a uma única fonte que 
estabeleça essas condições. Pode ser esse o 
caso quando as condições salariais 
resultem diretamente de disposições legais 
ou convenções coletivas de trabalho em 
matéria salarial aplicáveis a vários 
empregadores, ou quando as condições 
sejam estabelecidas de forma centralizada 
para mais do que uma organização ou 
empresa no quadro de uma sociedade 
gestora de participações sociais ou de um 
conglomerado. Além disso, o Tribunal 
esclareceu que a comparação não deve ser 
limitada aos trabalhadores empregados ao 
mesmo tempo que o demandante51, nem 
aos trabalhadores que desempenham as 
suas funções no mesmo estabelecimento51-
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A.

__________________ __________________
41 Processo C-320/00, Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

41 Processo C-320/00, Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

51 Processo 129/79 Macarthys, 
ECLI:EU:C:1980:103.

51 Processo 129/79 Macarthys, 
ECLI:EU:C:1980:103.
51-A Processo C-320/00 Lawrence, 
ECLI:EU:C:2002:498.

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os Estados-Membros devem 
desenvolver metodologias e instrumentos 
específicos para apoiar e orientar a 
avaliação daquilo que constitui trabalho de 
valor igual. Tal deverá facilitar a aplicação 
deste conceito, em especial para as 
pequenas e médias empresas.

(18) Os Estados-Membros devem 
desenvolver metodologias e instrumentos 
específicos, tais como sistemas de 
avaliação e de classificação profissional 
neutros do ponto de vista do género, para 
apoiar e orientar a avaliação daquilo que 
constitui trabalho de valor igual. Tal deverá 
facilitar a aplicação deste conceito, em 
especial para as microempresas e as 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 20

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os sistemas de classificação e de 
avaliação profissional podem, se não 
forem utilizados de forma neutra em 
termos de género, em particular quando 
assumem estereótipos de género 

(19) Atualmente, os métodos de 
avaliação e de classificação profissional 
são frequentemente concebidos com base 
nas exigências dos empregos dominados 
pelos homens, subvalorizam as 
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tradicionais, resultar em atos de 
discriminação salarial em razão do género. 
Nesse caso, contribuem para as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres e perpetuam-na, avaliando as 
profissões predominantemente exercidas 
por homens de forma diferente das 
profissões predominantemente exercidas 
por mulheres em situações em que o valor 
do trabalho executado é igual. No entanto, 
quando são utilizados sistemas de 
avaliação e de classificação profissional 
neutros em termos de género, os mesmos 
são eficazes para estabelecer um sistema de 
remuneração transparente, sendo 
fundamentais para assegurar a exclusão da 
discriminação direta ou indireta em razão 
do género. Detetam a discriminação 
salarial indireta relacionada com a 
subvalorização dos trabalhos tipicamente 
executados por mulheres, fazendo-o 
através da medição e da comparação de 
empregos cujo conteúdo é diferente mas de 
valor igual e apoiando assim o princípio do 
trabalho de valor igual.

competências associadas às profissões 
exercidas predominantemente por 
mulheres e reproduzem os preconceitos de 
género, a discriminação em razão do 
género e os estereótipos de género. Os 
sistemas de avaliação e de classificação 
profissional podem, se não forem 
utilizados de forma neutra em termos de 
género, em particular quando assumem 
estereótipos de género tradicionais, resultar 
em atos de discriminação salarial em razão 
do género. Nesse caso, contribuem para as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres e perpetuam-na, avaliando as 
profissões predominantemente exercidas 
por homens de forma diferente das 
profissões predominantemente exercidas 
por mulheres em situações em que o valor 
do trabalho executado é igual. No entanto, 
quando são utilizados sistemas de 
avaliação e de classificação profissional 
neutros em termos de género, os mesmos 
são eficazes para estabelecer um sistema de 
remuneração transparente, sendo 
fundamentais para assegurar a exclusão da 
discriminação direta ou indireta em razão 
do género. Detetam a discriminação 
salarial indireta relacionada com a 
subvalorização dos trabalhos tipicamente 
executados por mulheres e podem expor 
pressupostos e estereótipos 
discriminatórios, fazendo-o através da 
medição e da comparação de empregos 
cujo conteúdo é diferente mas de valor 
igual e apoiando assim o princípio do 
trabalho de valor igual.

Or. en

Alteração 21

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(19-A) Os Estados-Membros devem 
garantir o desenvolvimento de ações 
destinadas a prestar assistência técnica 
sob a forma de orientações, instrumentos 
práticos, formação e apoio financeiro com 
vista à execução das medidas previstas na 
presente diretiva, nomeadamente a 
conceção e implementação de sistemas de 
avaliação profissional objetivos e neutros 
do ponto de vista do género, assegurando 
a participação dos parceiros sociais 
nessas ações.

Or. en

Alteração 22

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A falta de informação sobre o 
intervalo salarial previsto de um posto de 
trabalho cria uma assimetria de informação 
que limita o poder de negociação dos 
candidatos a emprego. Assegurar a 
transparência deve permitir aos potenciais 
trabalhadores tomar uma decisão 
informada sobre o salário esperado sem 
limitar, de forma alguma, o poder de 
negociação do empregador ou do 
trabalhador para negociar um salário 
mesmo fora do intervalo indicado. 
Asseguraria igualmente uma base explícita 
e neutra do ponto de vista do género para a 
fixação de salários e poria termo à 
subavaliação da remuneração em 
comparação com as competências e a 
experiência. Esta medida de transparência 
permite igualmente combater a 
discriminação intersetorial nos casos em 
que cenários de remuneração não 
transparentes permitam práticas 

(20) A falta de informação sobre o 
intervalo salarial previsto de um posto de 
trabalho cria uma assimetria de informação 
que limita o poder de negociação dos 
candidatos a emprego. Assegurar a 
transparência permite aos potenciais 
trabalhadores tomar uma decisão 
informada sobre o salário esperado sem 
limitar, de forma alguma, o poder de 
negociação do empregador ou do 
trabalhador para negociar um salário 
mesmo fora do intervalo indicado. 
Assegura igualmente uma base explícita e 
neutra do ponto de vista do género para a 
fixação de salários e põe termo à 
subavaliação da remuneração em 
comparação com as competências e a 
experiência. Esta medida de transparência 
permite igualmente combater a 
discriminação intersetorial nos casos em 
que cenários de remuneração não 
transparentes permitam práticas 
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discriminatórias com base em vários 
motivos de discriminação. Se não forem 
publicadas no anúncio de oferta de 
emprego, as informações a prestar aos 
candidatos antes da contratação poderão 
ser-lhes transmitidas antes da entrevista de 
emprego pelo empregador ou por outra 
forma, por exemplo, pelos parceiros 
sociais.

discriminatórias com base em vários 
motivos de discriminação. Se não forem 
publicadas no anúncio de oferta de 
emprego, as informações a prestar aos 
candidatos antes da contratação deverão 
ser-lhes transmitidas antes da entrevista de 
emprego pelo empregador ou por outra 
forma, por exemplo, pelos parceiros 
sociais. As informações devem ser 
disponibilizadas de forma acessível às 
pessoas com deficiência, em 
conformidade com o direito da União, em 
particular a Diretiva (UE) 2016/21021-A e 
a Diretiva (UE) 2019/8821-B do 
Parlamento Europeu e do Conselho.
__________________
1-A Diretiva (UE) 2016/2102 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de outubro de 2016, relativa à 
acessibilidade dos sítios web e das 
aplicações móveis de organismos do setor 
público (JO L 327 de 2.12.2016, p. 1).
1-B Diretiva (UE) 2019/882 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 
2019, relativa aos requisitos de 
acessibilidade dos produtos e serviços (JO 
L 151 de 7.6.2019, p. 70).

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de pôr termo à perpetuação 
da disparidade salarial entre trabalhadores 
do sexo feminino e do sexo masculino que 
afeta os trabalhadores individuais ao longo 
do tempo, os empregadores não devem 
poder solicitar informações sobre o 
histórico de remunerações do candidato a 
emprego.

(21) A fim de pôr termo à perpetuação 
da disparidade salarial entre trabalhadores 
de géneros diferentes que afeta os 
trabalhadores individuais ao longo do 
tempo, os empregadores devem zelar por 
que os anúncios de oferta de emprego e os 
processos de recrutamento sejam neutros 
do ponto de vista do género e não devem 
poder solicitar informações sobre o 
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histórico de remunerações do candidato a 
emprego.

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) As medidas de transparência 
salarial devem proteger o direito dos 
trabalhadores à igualdade de remuneração, 
limitando simultaneamente os custos e 
encargos para os empregadores e prestando 
especial atenção às micro e pequenas 
empresas. Sempre que adequado, as 
medidas devem ser adaptadas à dimensão 
dos empregadores, tendo em conta o 
número dos seus funcionários.

(22) As medidas de transparência 
salarial devem proteger o direito dos 
trabalhadores à igualdade de remuneração, 
limitando simultaneamente os custos e 
encargos para os empregadores e prestando 
especial atenção às microempresas e 
pequenas empresas. As mulheres estão 
sobrerrepresentadas nas microempresas e 
nas pequenas e médias empresas. A 
aplicação da presente diretiva nessas 
empresas é necessária para combater as 
disparidades salariais em razão do 
género. Estas empresas beneficiariam, 
assim, da garantia da igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de 
valor igual entre trabalhadores. Sempre 
que adequado, as medidas devem ser 
adaptadas à dimensão dos empregadores, 
tendo em conta o número dos seus 
funcionários.

Or. en

Alteração 25

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os empregadores devem 
disponibilizar aos trabalhadores uma 
descrição dos critérios utilizados para 

(23) Os empregadores devem 
disponibilizar aos trabalhadores uma 
descrição dos critérios utilizados para 
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determinar os níveis de remuneração e a 
progressão na carreira. Os empregadores 
poderão beneficiar de flexibilidade na 
forma como dão cumprimento a esta 
obrigação, atendendo à dimensão da 
organização em causa.

determinar os níveis de remuneração e a 
progressão na carreira, incluindo todos os 
elementos da remuneração que incluem 
ordenados ou salários e todas as outras 
prestações pagas direta ou indiretamente 
em dinheiro ou em espécie pelo 
empregador ao trabalhador.

Or. en

Alteração 26

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Todos os trabalhadores devem ter o 
direito de obter informações, a seu pedido, 
sobre a respetiva remuneração e sobre o 
nível de remuneração, repartido por 
género, para a categoria de trabalhadores 
que executam trabalho igual ou de valor 
igual. Os empregadores devem informar 
anualmente os trabalhadores deste direito 
que lhes assiste. Os empregadores também 
podem, por sua própria iniciativa, optar por 
disponibilizar essas informações sem que 
os trabalhadores as solicitem.

(24) Todos os trabalhadores devem ter o 
direito de obter informações, a seu pedido, 
sobre a respetiva remuneração, sobre o 
nível de remuneração individual e sobre os 
níveis de remuneração médios, repartidos 
por género, para a categoria de 
trabalhadores que executam trabalho igual 
ou de valor igual, bem como sobre a 
disparidade salarial em razão do género e 
a disparidade salarial média em razão do 
género. A pedido de um trabalhador, os 
empregadores devem fornecer 
informações sobre a forma como os níveis 
de remuneração são determinados. Os 
representantes dos trabalhadores, 
nomeadamente os sindicatos 
(representantes dos trabalhadores), devem 
ter o direito de obter informações em 
nome dos trabalhadores. Os empregadores 
devem informar anualmente os 
trabalhadores deste direito que lhes assiste. 
Os empregadores também podem, por sua 
própria iniciativa, optar por disponibilizar 
essas informações sem que os 
trabalhadores as solicitem. Os Estados-
Membros devem tomar medidas para 
proibir cláusulas contratuais destinadas a 
impedir os trabalhadores de divulgarem 
informações sobre a sua remuneração ou 
de procurarem obter informações sobre a 
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remuneração de trabalhadores da mesma 
ou de outras categorias de trabalhadores 
para efeitos da presente diretiva. 

Or. en

Alteração 27

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os empregadores que empreguem 
pelo menos 250 trabalhadores devem 
apresentar periodicamente relatórios sobre 
as remunerações pagas, de forma adequada 
e transparente, nomeadamente incluindo 
tais informações nos respetivos relatórios 
de gestão. As empresas sujeitas aos 
requisitos da Diretiva 2013/34/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho42 
podem optar por comunicar as 
informações sobre remunerações 
juntamente com outros aspetos 
relacionados com os trabalhadores nos 
respetivos relatórios de gestão.

(25) Os empregadores que empreguem 
pelo menos 10 trabalhadores devem 
apresentar periodicamente relatórios sobre 
as remunerações pagas, de forma adequada 
e transparente, nomeadamente incluindo 
tais informações juntamente com outros 
aspetos relacionados com os trabalhadores 
nos respetivos relatórios de gestão, sempre 
que sejam obrigados a elaborar esse 
relatório nos termos da Diretiva 
2013/34/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho52.

__________________ __________________
42 Diretiva 2013/34/UE, com a redação que 
lhe foi dada pela Diretiva 2014/95/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, no que se refere à 
divulgação de informações não financeiras 
e de informações sobre a diversidade por 
parte de certas grandes empresas e grupos 
(JO L 330 de 15.11.2014, p. 1).

42 Diretiva 2013/34/UE, com a redação que 
lhe foi dada pela Diretiva 2014/95/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de outubro de 2014, no que se refere à 
divulgação de informações não financeiras 
e de informações sobre a diversidade por 
parte de certas grandes empresas e grupos 
(JO L 330 de 15.11.2014, p. 1).

Or. en

Alteração 28

Proposta de diretiva
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) A comunicação de informações 
sobre as remunerações deve permitir aos 
empregadores avaliar e acompanhar as 
respetivas estruturas e políticas de 
remuneração, permitindo-lhes cumprir 
proativamente o princípio da igualdade 
salarial. Simultaneamente, os dados 
desagregados por género ajudarão as 
autoridades públicas competentes, os 
representantes dos trabalhadores e outras 
partes interessadas a acompanhar as 
disparidades salariais nos diferentes setores 
(segregação horizontal) e funções 
(segregação vertical). Os empregadores 
poderão querer fazer acompanhar os dados 
publicados de uma explicação de eventuais 
diferenças ou disparidades salariais 
existentes entre homens e mulheres. Nos 
casos em que as diferenças de remuneração 
média por trabalho igual ou de valor igual 
entre trabalhadores do sexo feminino e 
trabalhadores do sexo masculino não 
possam ser justificadas por fatores 
objetivos e neutros em termos de género, o 
empregador deverá tomar medidas para as 
eliminar.

(26) A comunicação de informações 
sobre as remunerações deve permitir aos 
empregadores avaliar e acompanhar as 
respetivas estruturas e políticas de 
remuneração, permitindo-lhes cumprir 
proativamente o princípio da igualdade 
salarial. A comunicação de informações e 
as avaliações salariais conjuntas 
contribuem para uma maior 
sensibilização para os preconceitos de 
género nas estruturas salariais e para a 
discriminação salarial, abordando-os de 
forma eficaz e sistémica e beneficiando, 
assim, todos os trabalhadores empregados 
pelo mesmo empregador. 
Simultaneamente, os dados desagregados 
por género ajudarão as autoridades 
públicas competentes, os representantes 
dos trabalhadores e outras partes 
interessadas a acompanhar as disparidades 
salariais nos diferentes setores (segregação 
horizontal) e funções (segregação vertical). 
Os empregadores poderão querer fazer 
acompanhar os dados publicados de uma 
explicação de eventuais diferenças ou 
disparidades salariais existentes entre 
homens e mulheres. Nos casos em que as 
diferenças de remuneração média por 
trabalho igual ou de valor igual entre 
trabalhadores de géneros diferentes não 
possam ser justificadas por fatores 
objetivos e neutros em termos de género, o 
empregador deverá tomar medidas para as 
eliminar.

Or. en

Alteração 29

Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Para reduzir os encargos que 
recaem sobre os empregadores, os Estados-
Membros podem decidir recolher e 
interligar os dados necessários através das 
suas administrações nacionais, permitindo 
efetuar o cálculo por empregador das 
disparidades salariais entre trabalhadores 
do sexo feminino e trabalhadores do sexo 
masculino. Tal recolha de dados poderá 
exigir a interligação de dados de várias 
administrações públicas (como inspeções 
fiscais e gabinetes de segurança social) e 
seria possível se estivessem disponíveis 
dados administrativos que fizessem 
corresponder os dados dos empregadores 
(empresa/nível organizacional) aos dados 
dos trabalhadores (nível individual), 
incluindo as prestações em dinheiro e em 
espécie. Os Estados-Membros poderão 
decidir recolher estas informações não só 
no que se refere aos empregadores 
abrangidos pela obrigação de comunicação 
de informações sobre as remunerações nos 
termos da presente diretiva, mas também às 
pequenas e médias empresas. A 
publicação das informações exigidas pelos 
Estados-Membros deve substituir a 
obrigação de comunicação de informações 
sobre remunerações que incumbe aos 
empregadores abrangidos pelos dados 
administrativos, desde que o resultado 
pretendido pela obrigação de comunicação 
de informações seja alcançado.

(27) Para reduzir os encargos que 
recaem sobre os empregadores, os Estados-
Membros podem recolher e interligar os 
dados necessários através das suas 
administrações nacionais, permitindo 
efetuar o cálculo por empregador das 
disparidades salariais em razão do género. 
Tal recolha de dados poderá exigir a 
interligação de dados de várias 
administrações públicas (como inspeções 
fiscais e gabinetes de segurança social) e 
seria possível se estivessem disponíveis 
dados administrativos que fizessem 
corresponder os dados dos empregadores 
(empresa/nível organizacional) aos dados 
dos trabalhadores (nível individual), 
incluindo as prestações em dinheiro e em 
espécie. Os Estados-Membros poderão 
recolher estas informações não só no que 
se refere aos empregadores abrangidos pela 
obrigação de comunicação de informações 
sobre as remunerações nos termos da 
presente diretiva, mas também às 
microempresas. A publicação das 
informações exigidas pelos Estados-
Membros deve substituir a obrigação de 
comunicação de informações sobre 
remunerações que incumbe aos 
empregadores abrangidos pelos dados 
administrativos, desde que o resultado 
pretendido pela obrigação de comunicação 
de informações seja alcançado. Os 
Estados-Membros devem prestar apoio 
aos empregadores e aos parceiros sociais, 
designadamente fornecendo orientações, 
modelos e formação, a fim de facilitar o 
cumprimento das obrigações de 
comunicação de informações e reduzir os 
encargos para os empregadores, em 
particular as pequenas e médias 
empresas. No caso das microempresas, 
este apoio deve ser facultado a pedido.

Or. en
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de disponibilizar de modo 
abrangente as informações sobre as 
disparidades salariais entre trabalhadores 
do sexo feminino e trabalhadores do sexo 
masculino a nível organizacional, os 
Estados-Membros devem delegar no 
organismo de supervisão designado nos 
termos da diretiva a agregação dos dados 
sobre as disparidades salariais recebidos 
dos empregadores sem com isso gerar 
encargos adicionais para estes últimos. O 
organismo de supervisão deve divulgar 
esses dados, possibilitando a comparação 
dos dados de cada empregador, setor e 
região do Estado-Membro em causa.

(28) A fim de disponibilizar de modo 
abrangente as informações sobre as 
disparidades salariais em razão do género 
a nível organizacional, os Estados-
Membros devem delegar no organismo de 
supervisão designado nos termos da 
diretiva a agregação dos dados sobre as 
disparidades salariais recebidos dos 
empregadores sem com isso gerar encargos 
adicionais para estes últimos. O organismo 
de supervisão deve divulgar esses dados, 
nomeadamente através da sua publicação 
num sítio Web facilmente acessível, 
possibilitando a comparação dos dados de 
cada empregador, setor e região do Estado-
Membro em causa.

Or. en

Alteração 31

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) As avaliações salariais conjuntas 
deverão desencadear a análise e revisão das 
estruturas de remuneração em 
organizações que empreguem pelo menos 
250 trabalhadores e que revelem 
desigualdades salariais. A avaliação 
salarial conjunta deve ser realizada pelos 
empregadores em cooperação com os 
representantes dos trabalhadores; caso não 
existam representantes dos trabalhadores 
na organização, deverão ser designados 
trabalhadores para esse efeito. As 
avaliações salariais conjuntas deverão 
permitir eliminar a discriminação salarial 

(29) As avaliações salariais conjuntas 
deverão desencadear a análise e revisão das 
estruturas de remuneração em entidades 
empregadoras que empreguem pelo menos 
10 trabalhadores e que revelem 
desigualdades salariais. A avaliação 
salarial conjunta deve ser realizada pelos 
empregadores em cooperação com os 
representantes dos trabalhadores. Na 
ausência de representantes dos 
trabalhadores, os sindicatos ou os seus 
membros, ou os trabalhadores da mesma 
empresa devem poder designar ou eleger 
representantes dos trabalhadores em 
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em razão do género. conformidade com a legislação nacional 
ou as convenções coletivas. Se, na mesma 
empresa, coexistirem representantes dos 
sindicatos e representantes dos 
trabalhadores, a existência de 
representantes dos trabalhadores não 
deve ser utilizada para pôr em causa a 
posição dos sindicatos. As avaliações 
salariais conjuntas deverão permitir 
eliminar a discriminação salarial em razão 
do género.

Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Sempre que se detetem diferenças 
salariais injustificadas com base em 
critérios objetivos e neutros do ponto de 
vista do género, as entidades 
empregadoras com pelo menos 10 
trabalhadores e representantes dos 
trabalhadores devem elaborar um Plano 
de Ação em matéria de igualdade de 
género que preveja medidas concretas e 
vise colmatar as disparidades salariais em 
razão do género existentes na entidade 
empregadora. O Plano de Ação em 
matéria de igualdade de género deve ser 
revisto regularmente.

Or. en

Alteração 33

Proposta de diretiva
Considerando 30



PR\1233568PT.docx 33/95 PE693.798v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(30) Qualquer tratamento ou publicação 
de informações ao abrigo da diretiva deve 
cumprir o disposto no 
Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho43. 
Serão previstas salvaguardas específicas 
para prevenir a divulgação de informações 
de colegas de trabalho suscetíveis de ser 
identificados. Por outro lado, os 
trabalhadores não deverão ser impedidos 
de revelarem voluntariamente a sua 
remuneração para efeitos de respeito pelo 
princípio da igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres por trabalho 
igual ou de valor igual.

(30) Qualquer tratamento ou publicação 
de informações ao abrigo da diretiva deve 
cumprir o disposto no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho43. Serão previstas salvaguardas 
específicas para prevenir a divulgação de 
informações de colegas de trabalho 
suscetíveis de ser identificados. Por outro 
lado, os trabalhadores não deverão ser 
impedidos de revelarem voluntariamente a 
sua remuneração para efeitos de respeito 
pelo princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de valor 
igual.

__________________ __________________
43 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

43 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Os trabalhadores deverão dispor 
dos procedimentos necessários para 
assegurar o exercício do direito de acesso 
aos tribunais. A legislação nacional que 
torne obrigatório o recurso à conciliação ou 
a intervenção de um organismo de 
promoção da igualdade ou que o sujeite a 
incentivos ou a sanções não deve impedir 

(32) Todos os trabalhadores deverão 
dispor dos procedimentos necessários para 
assegurar o exercício do direito de acesso 
aos tribunais. A legislação nacional que 
torne obrigatório o recurso à conciliação ou 
a intervenção de um organismo de 
promoção da igualdade ou que o sujeite a 
incentivos ou a sanções não deve impedir 
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as partes de exercerem o seu direito de 
acesso à justiça.

as partes de exercerem o seu direito de 
acesso à justiça.

Or. en

Alteração 35

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) A participação dos organismos de 
promoção da igualdade, para além de 
outros interessados, é essencial para a 
aplicação eficaz do princípio da igualdade 
de remuneração. As competências e 
atribuições destes organismos devem, por 
conseguinte, ser adequados a abranger 
plenamente a discriminação salarial em 
razão do género, incluindo a transparência 
salarial e outros direitos e obrigações ao 
abrigo da diretiva. A fim de superar os 
obstáculos processuais e resultantes dos 
custos a suportar pelos trabalhadores que 
se considerem vítimas de discriminação 
quando procuram fazer valer o seu direito à 
igualdade de remuneração, os organismos 
de promoção da igualdade, assim como as 
associações, organizações, organismos e 
representantes dos trabalhadores ou outras 
entidades jurídicas com interesse na 
igualdade entre homens e mulheres, 
devem poder representá-los a título 
individual. Estas entidades devem poder 
prestar assistência em nome de 
trabalhadores vítimas de discriminação, 
permitindo-lhes reivindicar eficazmente o 
cumprimento dos respetivos direitos e o 
respeito do princípio da igualdade de 
remuneração.

(33) A participação dos organismos de 
promoção da igualdade, para além de 
outros interessados, é essencial para a 
aplicação eficaz do princípio da igualdade 
de remuneração. As competências e 
atribuições destes organismos devem, por 
conseguinte, ser adequados a abranger 
plenamente a discriminação salarial em 
razão do género, incluindo a transparência 
salarial e outros direitos e obrigações ao 
abrigo da diretiva. A fim de superar os 
obstáculos processuais e resultantes dos 
custos a suportar pelos trabalhadores que 
se considerem vítimas de discriminação 
quando procuram fazer valer o seu direito à 
igualdade de remuneração, os organismos 
de promoção da igualdade, assim como as 
associações, organizações, organismos e 
representantes dos trabalhadores ou outras 
entidades jurídicas com interesse na 
igualdade entre trabalhadores de 
diferentes géneros, devem poder 
representá-los a título individual. Estas 
entidades devem poder prestar assistência 
em nome de trabalhadores vítimas de 
discriminação, permitindo-lhes reivindicar 
eficazmente o cumprimento dos respetivos 
direitos e o respeito do princípio da 
igualdade de remuneração.

Or. en
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Alteração 36

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Os organismos de promoção da 
igualdade e os representantes dos 
trabalhadores devem igualmente poder 
representar um ou vários trabalhadores que 
se considerem vítimas de discriminação em 
razão do género, em violação do princípio 
da igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual. Intentar ações em 
nome ou em apoio de vários trabalhadores 
permite agilizar processos que, de outra 
forma, não seriam instaurados devido aos 
obstáculos de caráter processual ou 
financeiro ou ao receio de sofrer 
represálias, assim como quando os 
trabalhadores são vítimas de múltiplas 
discriminações que sejam difíceis de 
distinguir entre si. As ações coletivas têm o 
potencial de revelar casos de discriminação 
sistémica e de criar visibilidade para a 
questão da igualdade de remuneração e de 
género no conjunto da sociedade. 
A possibilidade de recurso coletivo 
motivaria o cumprimento pró-ativo das 
medidas de transparência salarial, 
exercendo pressão sobre os pares e 
aumentando a sensibilização e a 
disponibilidade dos empregadores para 
agirem preventivamente.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 37

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Os Estados-Membros devem 
assegurar a afetação de recursos suficientes 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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aos organismos de promoção da igualdade 
para desempenharem eficaz e 
adequadamente as suas funções em matéria 
de prevenção da discriminação salarial em 
razão do género. Caso essas funções sejam 
atribuídas a mais de um organismo, os 
Estados-Membros deverão garantir a sua 
coordenação adequada.

Or. en

Alteração 38

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) A indemnização deve cobrir 
integralmente os prejuízos sofridos em 
virtude de atos de discriminação salarial 
em razão do género44. Deve incluir a 
recuperação total de retroativos e de 
prémios ou pagamentos em espécie, bem 
como a indemnização por oportunidades 
perdidas ou danos morais. Não será 
permitida a fixação prévia de qualquer 
limite máximo para a indemnização.

(36) A indemnização deve cobrir 
integralmente os prejuízos sofridos em 
virtude de atos de discriminação salarial 
em razão do género44. Deve incluir a 
recuperação total de retroativos e de 
prémios ou pagamentos em espécie, bem 
como a indemnização por oportunidades 
perdidas ou danos morais. Não será 
permitida a fixação prévia de qualquer 
limite máximo para a indemnização. A 
indemnização concedida deve ter em 
conta a combinação entre a discriminação 
salarial em razão do género e outros 
motivos de discriminação. 

__________________ __________________
44 Processo C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho / Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, n.º 45.

44 Processo C-407/14, María Auxiliadora 
Arjona Camacho / Securitas Seguridad 
España SA, ECLI:EU:C:2015:831, n.º 45.

Or. en

Alteração 39

Proposta de diretiva
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

(39) Embora apenas seja necessário 
estabelecer uma presunção de 
discriminação para que o ónus da prova 
incumba ao empregador, nem sempre é 
fácil para as vítimas e os tribunais 
estabelecer tal presunção. As medidas de 
transparência salarial têm o potencial de 
facilitar a inversão do ónus da prova, 
ajudando os trabalhadores a determinar os 
níveis de remuneração médios para as 
mulheres e homens que executam trabalho 
igual ou de valor igual. Permitir que os 
trabalhadores apresentem elementos de 
prova prima facie que permitam presumir a 
discriminação desencadearia rapidamente a 
inversão do ónus da prova em benefício do 
trabalhador.

(39) Embora apenas seja necessário 
estabelecer uma presunção de 
discriminação para que o ónus da prova 
incumba ao empregador, nem sempre é 
fácil para as vítimas e os tribunais 
estabelecer tal presunção. As medidas de 
transparência salarial têm o potencial de 
facilitar a inversão do ónus da prova, 
ajudando os trabalhadores a determinar os 
níveis de remuneração médios para 
trabalhadores de diferentes géneros que 
executam trabalho igual ou de valor igual. 
Permitir que os trabalhadores apresentem 
elementos de prova prima facie que 
permitam presumir a discriminação 
desencadearia rapidamente a inversão do 
ónus da prova em benefício do trabalhador.

Or. en

Alteração 40

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Segundo a jurisprudência do 
Tribunal, a regulamentação nacional 
relativa aos prazos para fazer respeitar os 
direitos previstos na diretiva não deverá ser 
de molde a tornar virtualmente impossível 
ou excessivamente difícil o exercício 
desses direitos. Os prazos de prescrição 
criam obstáculos específicos às vítimas de 
discriminação salarial em razão do género. 
Para o efeito, devem ser estabelecidas 
normas mínimas comuns. Essas normas 
devem determinar quando começa a correr 
o prazo de prescrição, a duração do mesmo 
e as circunstâncias em que é interrompido 
ou suspenso, prevendo que os prazos de 
prescrição para intentar uma ação sejam de 
pelo menos três anos.

(40) Segundo a jurisprudência do 
Tribunal, a regulamentação nacional 
relativa aos prazos para fazer respeitar os 
direitos previstos na diretiva não deverá ser 
de molde a tornar virtualmente impossível 
ou excessivamente difícil o exercício 
desses direitos. Os prazos de prescrição 
criam obstáculos específicos às vítimas de 
discriminação salarial em razão do género. 
Para o efeito, o prazo de prescrição não 
deve começar a correr antes da cessação 
da discriminação e devem ser 
estabelecidas normas mínimas comuns 
adicionais. Essas normas devem 
determinar quando começa a correr o prazo 
de prescrição, a duração do mesmo e as 
circunstâncias em que é interrompido ou 
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suspenso, prevendo que os prazos de 
prescrição para intentar uma ação sejam de 
pelo menos cinco anos.

Or. en

Alteração 41

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) As despesas de contencioso 
desincentivam fortemente as vítimas de 
discriminação salarial em razão do género 
a reivindicarem o direito à igualdade de 
remuneração, causando dificuldades na 
proteção e aplicação coerciva do direito à 
igualdade salarial. A fim de eliminar este 
obstáculo ao acesso à justiça, o 
demandante que vença a causa deve poder 
recuperar junto do demandado as custas 
processuais que tiver suportado. 
Contrariamente, o demandante não deve 
ser responsabilizado pelo reembolso das 
custas processuais suportadas pelo 
demandado se este último vencer a causa, a 
menos que a ação tenha sido intentada de 
má-fé, não tenha fundamento ou o não 
reembolso pelo demandado não seja 
razoável dadas as circunstâncias 
específicas do caso concreto, 
nomeadamente a situação financeira das 
microempresas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 42

Proposta de diretiva
Considerando 42
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Texto da Comissão Alteração

(42) Os Estados-Membros devem prever 
sanções eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas em caso de violação das 
disposições nacionais adotadas nos termos 
da diretiva ou que já se encontrem em 
vigor à data da entrada em vigor da mesma 
em matéria do direito à igualdade salarial 
entre homens e mulheres por trabalho igual 
ou de valor igual. Tais sanções devem 
incluir coimas, que devem ser fixadas a um 
nível mínimo tendo em devida conta a 
gravidade e a duração da violação, a 
eventual intenção de discriminação ou 
negligência grave, e outras circunstâncias 
agravantes ou atenuantes do caso concreto, 
por exemplo, quando a discriminação 
salarial em razão do género seja combinada 
com outros motivos de discriminação. Os 
Estados-Membros devem ponderar atribuir 
as receitas obtidas com o pagamento de 
coimas a organismos de promoção da 
igualdade, para os ajudar a desempenhar 
eficazmente as suas funções quanto ao 
cumprimento do direito à igualdade de 
remuneração, nomeadamente intentando 
ações judiciais por discriminação salarial 
ou prestando assistência e apoio às vítimas 
no quadro dos processos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) As obrigações que incumbem aos 
empregadores por força da presente 
diretiva integram as obrigações impostas 
nos domínios do direito ambiental, social e 
laboral cujo cumprimento os Estados-
Membros devem garantir ao abrigo da 

(44) As obrigações que incumbem aos 
empregadores por força da presente 
diretiva integram as obrigações impostas 
nos domínios do direito ambiental, social e 
laboral cujo cumprimento os Estados-
Membros devem garantir ao abrigo da 
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Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho46, da Diretiva 
2014/24/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho47 e da Diretiva 2014/25/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho48 
quanto à participação nos processos de 
adjudicação de contratos públicos. A fim 
de dar cumprimento às referidas obrigações 
no que se refere ao direito à igualdade de 
remuneração, os Estados-Membros 
deverão garantir que, na execução de 
contratos públicos ou de concessões, os 
agentes económicos dispõem de 
mecanismos de fixação de salários que não 
criam disparidades salariais entre 
trabalhadores do sexo feminino e do sexo 
masculino, não justificadas por fatores 
neutros do ponto de vista do género, 
quanto a todas as categorias de 
trabalhadores que efetuem trabalho igual 
ou de valor igual. Além disso, deverão 
ponderar a possibilidade de as autoridades 
adjudicantes introduzirem, se for caso 
disso, sanções e condições de rescisão que 
assegurem o respeito do princípio da 
igualdade de remuneração na execução dos 
contratos públicos e das concessões. 
Poderão igualmente atender à eventual 
violação do princípio da igualdade de 
remuneração pelo proponente ou qualquer 
dos subcontratantes quando analisem os 
motivos de exclusão ou mesmo decidir não 
adjudicar o contrato ao proponente que 
apresente a proposta economicamente mais 
vantajosa.

Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho46, da Diretiva 
2014/24/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho47 e da Diretiva 2014/25/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho48 
quanto à participação nos processos de 
adjudicação de contratos públicos. A fim 
de dar cumprimento às referidas obrigações 
no que se refere ao direito à igualdade de 
remuneração, os Estados-Membros 
deverão garantir que, na execução de 
contratos públicos ou de concessões, os 
agentes económicos dispõem de 
mecanismos de fixação de salários que não 
criam disparidades salariais em razão do 
género entre trabalhadores, não justificadas 
por fatores neutros do ponto de vista do 
género, quanto a todas as categorias de 
trabalhadores que efetuem trabalho igual 
ou de valor igual. Além disso, deverão 
ponderar a possibilidade de as autoridades 
adjudicantes introduzirem, se for caso 
disso, sanções e condições de rescisão que 
assegurem o respeito do princípio da 
igualdade de remuneração na execução dos 
contratos públicos e das concessões. 
Poderão igualmente atender à eventual 
violação do princípio da igualdade de 
remuneração pelo proponente ou qualquer 
dos subcontratantes quando analisem os 
motivos de exclusão ou mesmo decidir não 
adjudicar o contrato ao proponente que 
apresente a proposta economicamente mais 
vantajosa.

__________________ __________________
46 Diretiva 2014/25/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
26 de fevereiro de 2014, relativa aos 
contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, 
da energia, dos transportes e dos serviços 
postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE 
(JO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

46 Diretiva 2014/25/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
26 de fevereiro de 2014, relativa aos 
contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, 
da energia, dos transportes e dos serviços 
postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE 
(JO L 94 de 28.3.2014, p. 243).

47 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
26 de fevereiro de 2014, relativa à 

47 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
26 de fevereiro de 2014, relativa à 
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adjudicação de contratos de concessão 
(JO L 94 de 28.3.2014, p. 1).

adjudicação de contratos de concessão 
(JO L 94 de 28.3.2014, p. 1).

48 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
26 de fevereiro de 2014, relativa aos 
contratos públicos e que revoga a 
Diretiva 2004/18/CE (JO L 94 
de 28.3.2014, p. 65).

48 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 
26 de fevereiro de 2014, relativa aos 
contratos públicos e que revoga a 
Diretiva 2004/18/CE (JO L 94 
de 28.3.2014, p. 65).

Or. en

Alteração 44

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) A diretiva fixa prescrições 
mínimas, respeitando assim a prerrogativa 
dos Estados-Membros de introduzirem ou 
conservarem em vigor disposições mais 
favoráveis. Os direitos adquiridos ao 
abrigo do enquadramento jurídico em vigor 
devem continuar a ser aplicáveis, salvo se a 
diretiva introduzir disposições mais 
favoráveis. A aplicação da diretiva não 
pode ser utilizada para reduzir os direitos 
consagrados no direito da União ou na 
legislação nacional em vigor neste 
domínio, nem constituir motivo válido para 
reduzir os direitos dos trabalhadores em 
matéria de igualdade salarial entre homens 
e mulheres por trabalho igual ou trabalho 
de valor igual.

(47) A diretiva fixa prescrições 
mínimas, respeitando assim a prerrogativa 
dos Estados-Membros de introduzirem ou 
conservarem em vigor disposições mais 
favoráveis. Os direitos adquiridos ao 
abrigo do enquadramento jurídico em vigor 
devem continuar a ser aplicáveis, salvo se a 
diretiva introduzir disposições mais 
favoráveis. A aplicação da diretiva não 
pode ser utilizada para reduzir os direitos 
consagrados no direito da União ou na 
legislação nacional em vigor neste 
domínio, nem constituir motivo válido para 
reduzir os direitos dos trabalhadores em 
matéria de igualdade salarial por trabalho 
igual ou trabalho de valor igual.

Or. en

Alteração 45

Proposta de diretiva
Considerando 48
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Texto da Comissão Alteração

(48) A fim de assegurar a fiscalização 
adequada do cumprimento do direito à 
igualdade salarial entre homens e 
mulheres por trabalho igual ou de valor 
igual, os Estados-Membros devem criar ou 
designar um organismo específico de 
supervisão. Esse organismo, que pode 
integrar qualquer organismo já existente 
que prossiga objetivos semelhantes, deverá 
ter funções específicas em relação à 
implementação das medidas de 
transparência salarial previstas na diretiva e 
recolher dados para supervisionar as 
desigualdades salariais e o impacto das 
medidas de transparência salarial.

(48) A fim de assegurar a fiscalização 
adequada do cumprimento do direito à 
igualdade salarial por trabalho igual ou de 
valor igual, os Estados-Membros devem 
criar ou designar um organismo específico 
de supervisão. Esse organismo, que pode 
integrar qualquer organismo já existente 
que prossiga objetivos semelhantes, deverá 
ter funções específicas em relação à 
implementação das medidas de 
transparência salarial previstas na diretiva e 
recolher dados para supervisionar as 
desigualdades salariais e o impacto das 
medidas de transparência salarial.

Or. en

Alteração 46

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A recolha de estatísticas salariais, 
por género, e a disponibilização ao 
Eurostat de estatísticas completas e fiáveis 
são essenciais para a análise e a supervisão 
da evolução das disparidades salariais entre 
homens e mulheres a nível da União. 
O Regulamento (CE) n.º 530/1999 do 
Conselho49 exige aos Estados-Membros 
que recolham, de quatro em quatro anos, 
estatísticas sobre a estrutura das 
remunerações a nível micro que 
proporcionem dados harmonizados para 
calcular as disparidades salariais entre 
homens e mulheres. A disponibilidade de 
dados estatísticos anuais de elevada 
qualidade pode contribuir para aumentar a 
transparência e reforçar o 
acompanhamento desta questão, assim 
como a sensibilização para as 

(49) A recolha de estatísticas salariais, 
por género, deficiência e idade, e a 
disponibilização ao Eurostat de estatísticas 
completas e fiáveis são essenciais para a 
análise e a supervisão da evolução das 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres a nível da União. 
O Regulamento (CE) n.º 530/1999 do 
Conselho49 exige aos Estados-Membros 
que recolham, de quatro em quatro anos, 
estatísticas sobre a estrutura das 
remunerações a nível micro que 
proporcionem dados harmonizados para 
calcular as disparidades salariais entre 
homens e mulheres. A disponibilidade de 
dados estatísticos anuais de elevada 
qualidade pode contribuir para aumentar a 
transparência e reforçar o 
acompanhamento desta questão, assim 
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desigualdades salariais em razão do 
género. A disponibilidade e a 
comparabilidade desses dados é 
fundamental para se poder avaliar a 
evolução, tanto a nível nacional como em 
toda a União.

como a sensibilização para as 
desigualdades salariais em razão do 
género. A disponibilidade e a 
comparabilidade desses dados é 
fundamental para se poder avaliar a 
evolução, tanto a nível nacional como em 
toda a União.

__________________ __________________
49 Regulamento (CE) n.º 530/1999 do 
Conselho, de 9 de março de 1999, relativo 
às estatísticas sobre a estrutura dos ganhos 
e dos custos da mão de obra (JO L 63 
de 12.3.1999, p. 6).

49 Regulamento (CE) n.º 530/1999 do 
Conselho, de 9 de março de 1999, relativo 
às estatísticas sobre a estrutura dos ganhos 
e dos custos da mão de obra (JO L 63 
de 12.3.1999, p. 6).

Or. en

Alteração 47

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) A presente diretiva visa assegurar 
uma aplicação melhor e mais eficaz do 
princípio da igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres por trabalho 
igual ou de valor igual através do 
estabelecimento de requisitos mínimos 
comuns a aplicar a todas as empresas e 
organizações de toda a União Europeia. 
Uma vez que este objetivo não pode ser 
suficientemente alcançado pelos Estados-
Membros, devendo, por conseguinte, ser 
alcançado a nível da União, esta pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Segundo o princípio da proporcionalidade 
consagrado nesse artigo, a presente diretiva 
limita-se a estabelecer normas mínimas, 
não excedendo o necessário para alcançar 
esse objetivo.

(50) A presente diretiva visa assegurar 
uma aplicação melhor e mais eficaz do 
princípio da igualdade de remuneração 
entre trabalhadores de todos os géneros 
por trabalho igual ou de valor igual através 
do estabelecimento de requisitos mínimos 
comuns a aplicar a todas as empresas e 
organizações de toda a União Europeia. 
Uma vez que este objetivo não pode ser 
suficientemente alcançado pelos Estados-
Membros, devendo, por conseguinte, ser 
alcançado a nível da União, esta pode 
adotar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Segundo o princípio da proporcionalidade 
consagrado nesse artigo, a presente diretiva 
limita-se a estabelecer normas mínimas, 
não excedendo o necessário para alcançar 
esse objetivo.

Or. en



PE693.798v01-00 44/95 PR\1233568PT.docx

PT

Alteração 48

Proposta de diretiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) Ao dar execução à presente 
diretiva, os Estados-Membros deverão 
evitar impor restrições administrativas, 
financeiras e jurídicas que obstem à criação 
e desenvolvimento das micro, pequenas e 
médias empresas. Os Estados-Membros 
são, por conseguinte, convidados a avaliar 
no respetivo ato de transposição o impacto 
nas pequenas e médias empresas, a fim de 
garantir que não serão afetadas 
desproporcionalmente, prestando especial 
atenção às microempresas e aliviando a 
respetiva carga administrativa, assim como 
a publicar os resultados ds avaliações 
efetuadas.

(52) Ao dar execução à presente 
diretiva, os Estados-Membros deverão 
evitar impor restrições administrativas, 
financeiras e jurídicas que obstem à criação 
e desenvolvimento das micro, pequenas e 
médias empresas. Os Estados-Membros 
são convidados a avaliar no respetivo ato 
de transposição o impacto nas micro, 
pequenas e médias empresas, a fim de 
garantir a sua implementação adequada, 
prestando o apoio necessário e aliviando a 
respetiva carga administrativa, assim como 
a publicar os resultados das avaliações 
efetuadas. Os Estados-Membros devem 
incluir uma avaliação do impacto da 
presente diretiva nos setores em que 
predominam as mulheres.

Or. en

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece requisitos 
mínimos para reforçar o respeito do 
princípio da igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres por trabalho 
igual ou de valor igual consagrado no 
artigo 157.º do TFUE, assim como o 
cumprimento da proibição de 
discriminação imposta pelo artigo 4.º da 
Diretiva 2006/54/CE, nomeadamente 
através da transparência salarial e do 
reforço dos mecanismos de fiscalização do 

A presente diretiva estabelece requisitos 
mínimos para reforçar o respeito do 
princípio da igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou de valor igual consagrado 
no artigo 157.º do TFUE, assim como o 
cumprimento da proibição de 
discriminação imposta pelo artigo 4.º da 
Diretiva 2006/54/CE, nomeadamente 
através da transparência salarial e do 
reforço dos mecanismos de fiscalização do 
cumprimento.
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cumprimento.

Or. en

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente diretiva é aplicável a 
todos os trabalhadores que tenham um 
contrato de trabalho ou uma relação 
laboral, conforme definido na legislação, 
nas convenções coletivas e/ou nas práticas 
em vigor em cada Estado-Membro, tendo 
em conta a jurisprudência assente pelo 
Tribunal de Justiça.

2. A presente diretiva é aplicável a 
todos os trabalhadores que tenham um 
contrato de trabalho ou uma relação 
laboral, conforme definido na legislação, 
nas convenções coletivas e/ou nas práticas 
em vigor em cada Estado-Membro, 
incluindo os trabalhadores a tempo 
parcial, os trabalhadores contratados a 
termo ou as pessoas com um contrato de 
trabalho ou uma relação laboral com uma 
empresa de trabalho temporário, tendo em 
conta a jurisprudência assente pelo 
Tribunal de Justiça.

Or. en

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Disparidade salarial», a diferença 
dos níveis de remuneração médios entre os 
trabalhadores do sexo masculino e os do 
sexo feminino, expressa em percentagem 
do nível de remuneração médio dos 
trabalhadores do sexo masculino;

(c) «Disparidade salarial em razão do 
género», a diferença dos níveis de 
remuneração médios entre os trabalhadores 
de diferentes géneros, expressa em 
percentagem do nível de remuneração 
médio dos trabalhadores do sexo masculino 
ou dos trabalhadores de outro género;

Or. en
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Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Disparidade salarial média», a 
diferença entre o nível de remuneração 
médio dos trabalhadores do sexo feminino 
e o nível de remuneração médio dos do 
sexo masculino, expressa em percentagem 
do nível de remuneração médio dos 
trabalhadores do sexo masculino;

(e) «Disparidade salarial média em 
razão do género», a diferença entre o nível 
de remuneração médio dos trabalhadores 
de diferentes géneros, expressa em 
percentagem do nível de remuneração 
médio dos trabalhadores do sexo masculino 
ou dos trabalhadores de outro género;

Or. en

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) «Categorias de trabalhadores», os 
trabalhadores que executam um trabalho 
igual ou de valor igual agrupados pelo 
empregador com base nos critérios 
definidos no artigo 4.º da presente diretiva 
e especificados pelo empregador em 
causa;

(g) «Categorias de trabalhadores», os 
trabalhadores que executam um trabalho 
igual ou de valor igual com base nos 
critérios definidos no artigo 4.º;

Or. en

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) «Discriminação direta», uma 
situação em que, em razão do seu sexo, 
uma pessoa seja sujeita a um tratamento 
menos favorável do que aquele que é, 

(h) «Discriminação direta», uma 
situação em que, em razão do seu género, 
uma pessoa seja sujeita a um tratamento 
menos favorável do que aquele que é, 
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tenha sido ou possa vir a ser dado a outra 
pessoa em situação comparável;

tenha sido ou possa vir a ser dado a outra 
pessoa em situação comparável;

Or. en

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) «Discriminação indireta», uma 
situação em que uma disposição, critério 
ou prática, aparentemente neutro, seja 
suscetível de colocar pessoas de 
determinado sexo numa situação de 
desvantagem comparativamente com as 
pessoas do outro sexo, a não ser que essa 
disposição, critério ou prática seja 
objetivamente justificado por um objetivo 
legítimo e que os meios para o alcançar 
sejam adequados e necessários;

(i) «Discriminação indireta», uma 
situação em que uma disposição, critério 
ou prática, aparentemente neutro, seja 
suscetível de colocar pessoas de 
determinado género numa situação de 
desvantagem comparativamente com as 
pessoas do outro género, a não ser que essa 
disposição, critério ou prática seja 
objetivamente justificado por um objetivo 
legítimo nos termos dos critérios definidos 
no artigo 4.º e que os meios para o 
alcançar sejam adequados e necessários;

Or. en

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) «Discriminação interseccional», a 
discriminação com base em dois ou mais 
motivos, características ou identidades 
que funcionam e interagem entre si em 
simultâneo de modo a serem 
indissociáveis, dando origem a formas 
distintas e específicas de discriminação;

Or. en
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Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) «Organismo de promoção da 
igualdade», o(s) organismo(s) designado(s) 
nos termos do artigo 20.º da Diretiva 
2006/54/CE para promover, analisar, 
controlar e apoiar a igualdade de 
tratamento de todas as pessoas, sem 
discriminação em razão do sexo;

(j) «Organismo de promoção da 
igualdade», o(s) organismo(s) designado(s) 
nos termos do artigo 20.º da Diretiva 
2006/54/CE para promover, analisar, 
controlar e apoiar a igualdade de 
tratamento de todas as pessoas, sem 
discriminação em razão do género;

Or. en

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Qualquer instrução no sentido de 
discriminar pessoas em razão do género;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 59

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Na aceção da presente diretiva, 
discriminação salarial inclui qualquer ato 
de discriminação que combine a 
discriminação em razão do sexo com 
qualquer outro dos motivos de 
discriminação previstos na Diretiva 
2000/43/CE ou na Diretiva 2000/78/CE.

3. Na aceção da presente diretiva, 
discriminação salarial inclui qualquer ato 
de discriminação que combine a 
discriminação em razão do género com 
qualquer outro dos motivos de 
discriminação previstos na Diretiva 
2000/43/CE ou na Diretiva 2000/78/CE.

Or. en
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Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros devem 
clarificar o conceito de «trabalho de valor 
igual» no direito nacional, em 
conformidade com a jurisprudência do 
Tribunal e o ponto 10 da Recomendação 
2014/124/UE, baseando o valor do 
trabalho em critérios objetivos e neutros 
do ponto de vista do género, em 
conformidade com o n.º 3 do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir que os 
empregadores dispõem de estruturas 
salariais que assegurem que homens e 
mulheres recebem uma remuneração igual 
por trabalho igual ou trabalho de valor 
igual.

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias, após consulta dos 
parceiros sociais e dos órgãos nacionais 
de promoção da igualdade, para garantir 
que os empregadores dispõem de estruturas 
salariais que assegurem a igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou trabalho 
de valor igual.

Or. en

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Devem igualmente tomar as 
medidas necessárias para assegurar a 
criação de instrumentos ou metodologias 
que permitam avaliar e comparar o valor 
do trabalho em consonância com os 
critérios estabelecidos no presente artigo. 
Esses instrumentos ou metodologias 
podem incluir sistemas de avaliação e 
classificação profissionais neutros do ponto 
de vista do género.

2. Devem igualmente tomar as 
medidas necessárias, após consulta dos 
parceiros sociais e dos órgãos nacionais 
de promoção da igualdade, para assegurar 
a criação de instrumentos ou metodologias, 
facilmente acessíveis para efeitos de 
avaliação e comparação do valor do 
trabalho em consonância com os critérios 
estabelecidos no presente artigo, bem como 
para incentivar a utilização desses 
instrumentos ou metodologias para 
determinar os níveis de remuneração. 
Esses instrumentos ou metodologias devem 
ser implementados com a participação dos 
parceiros sociais a nível do empregador 
ou a nível setorial e incluir sistemas de 
avaliação e classificação profissionais 
neutros do ponto de vista do género. 

Or. en

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os instrumentos ou metodologias 
devem permitir avaliar, no que diz respeito 
ao valor do trabalho, se os trabalhadores se 
encontram numa situação comparável, com 
base em critérios objetivos que devem 
incluir requisitos de ensino, profissionais e 
de formação, competências, esforços e 
responsabilidades exercidas, trabalho 
efetuado e natureza das tarefas em causa. 
Não podem conter ou ser baseados em 
critérios que assentem, direta ou 
indiretamente, no género dos 
trabalhadores.

3. Os instrumentos ou metodologias 
referidos no n.º 2 devem permitir avaliar, 
no que diz respeito ao valor do trabalho, se 
os trabalhadores se encontram numa 
situação comparável, com base em critérios 
objetivos e neutros do ponto de vista do 
género. Esses critérios neutros do ponto 
de vista do género devem ser acordados 
com os parceiros sociais. Os critérios 
devem abranger, no mínimo, o seguinte:

(a) requisitos de ensino, profissionais e de 
formação;
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(b) competências, nomeadamente os 
conhecimentos necessários para 
preencher os requisitos de um emprego, 
competências interpessoais e resolução de 
problemas;
(c) esforços, nomeadamente esforços 
mentais, psicossociais e físicos;
(d) responsabilidades exercidas, 
nomeadamente por pessoas, bens e 
equipamentos, informação e recursos 
financeiros;
(e) condições de trabalho, nomeadamente 
as relativas ao ambiente de trabalho 
(físico, psicológico e emocional) e ao 
ambiente organizacional.
Os instrumentos ou metodologias 
referidos no n.º 2 não podem conter ou ser 
baseados em critérios que assentem, direta 
ou indiretamente, no género dos 
trabalhadores. Os Estados-Membros 
devem prestar apoio aos empregadores e 
aos parceiros sociais, designadamente 
formação e orientações pormenorizadas 
sobre o estabelecimento dos critérios 
objetivos e neutros do ponto de vista do 
género referidos no primeiro parágrafo do 
presente número e dos instrumentos e 
metodologias referidos no n.º 2.

Or. en

Alteração 64

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando as diferenças salariais 
possam ser atribuídas a uma fonte única 
que estabeleça as condições de 
remuneração, a avaliação para apurar se os 
trabalhadores em causa efetuam trabalho 
igual ou trabalho de valor igual não deve 
ser limitada às situações em que os 

4. Quando as diferenças salariais 
possam ser atribuídas a uma fonte única 
que estabeleça as condições de 
remuneração, a avaliação para apurar se os 
trabalhadores em causa efetuam trabalho 
igual ou trabalho de valor igual não deve 
ser limitada às situações em que 
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trabalhadores do sexo feminino e do sexo 
masculino trabalham para o mesmo 
empregador, podendo ser alargada a essa 
fonte única. A avaliação não deve 
igualmente limitar-se aos trabalhadores 
empregados ao mesmo tempo que o 
trabalhador em causa. Se não for possível 
encontrar um elemento de comparação 
real, a comparação pode ser efetuada com 
base num elemento de comparação 
hipotético ou recorrendo a outros 
elementos de prova que permitam presumir 
a existência da alegada discriminação.

trabalhadores de géneros diferentes 
trabalham para o mesmo empregador, 
podendo ser alargada a essa fonte única e a 
comparações entre setores. A avaliação 
não deve igualmente limitar-se aos 
trabalhadores empregados ao mesmo 
tempo, no mesmo setor ou pelo mesmo 
empregador que o trabalhador em causa. 
Se não for possível encontrar um elemento 
de comparação real, a comparação pode ser 
efetuada com base num elemento de 
comparação hipotético, com base nos 
critérios referidos no n.º 3 ou recorrendo a 
outros elementos de prova que permitam 
presumir a existência da alegada 
discriminação. O elemento de comparação 
hipotético deve facilitar as comparações 
entre setores.

Or. en

Alteração 65

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se for utilizado um sistema de 
avaliação e classificação profissional para 
apurar as remunerações, o sistema deve 
basear-se em critérios comuns aos 
trabalhadores masculinos e femininos e 
ser estabelecido de modo a excluir 
discriminações em razão do sexo.

5. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os empregadores e os 
parceiros sociais disponham dos 
instrumentos e orientações necessários 
para introduzir sistemas de avaliação e 
classificação profissional neutros do ponto 
de vista do género para apurar as 
remunerações. Esses sistemas de avaliação 
e classificação profissional devem basear-
se em critérios neutros do ponto de vista 
do género, estabelecidos de modo a excluir 
qualquer forma de discriminação e a 
assegurar que as competências associadas 
às profissões exercidas 
predominantemente por mulheres não 
sejam subvalorizadas. 

Or. en
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Alteração 66

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer candidato a emprego tem 
direito a receber do potencial empregador 
informações sobre o nível de remuneração 
inicial ou o seu intervalo, com base em 
critérios objetivos e neutros do ponto de 
vista do género, pelo exercício das funções 
a que se candidata. Essas informações 
devem ser indicadas na publicação do 
anúncio de oferta de emprego ou ser 
fornecidas ao candidato antes da entrevista 
de emprego sem que este tenha de solicitá-
las.

1. Qualquer candidato a emprego tem 
direito a receber do potencial empregador 
informações sobre o nível de remuneração 
inicial ou intervalo de um cargo 
anunciado, com base em critérios 
objetivos e neutros do ponto de vista do 
género. Essas informações devem ser 
indicadas na publicação do anúncio de 
oferta de emprego ou ser fornecidas ao 
candidato antes da entrevista de emprego 
sem que este tenha de solicitá-las. O 
candidato a emprego deve, mediante 
pedido e antes da entrevista de emprego, 
receber informações sobre o nível médio 
de remuneração das categorias de 
trabalhadores que executam o mesmo 
trabalho que o cargo anunciado ou um 
trabalho de valor igual ao desse cargo, 
bem como sobre os critérios objetivos e 
neutros do ponto de vista do género em 
que se baseia o nível médio de 
remuneração. 

Or. en

Alteração 67

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os empregadores devem assegurar 
que os anúncios de oferta de emprego, as 
designações dos cargos e os processos de 
recrutamento sejam neutros do ponto de 
vista do género.
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Or. en

Alteração 68

Proposta de diretiva
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O empregador deve facilitar o acesso dos 
trabalhadores a uma descrição dos critérios 
utilizados para determinar os níveis de 
remuneração e a progressão na carreira. 
Estes critérios devem ser neutros em 
termos de género.

O empregador deve facilitar o acesso dos 
trabalhadores e dos seus representantes, 
nomeadamente os sindicatos 
(representantes dos trabalhadores), a uma 
descrição dos critérios utilizados para 
determinar os níveis de remuneração e a 
progressão na carreira, designadamente 
todos os elementos da remuneração que 
incluem ordenados ou salários e todas as 
outras prestações pagas direta ou 
indiretamente em dinheiro ou em espécie 
pelo empregador ao trabalhador. Estes 
critérios devem ser neutros em termos de 
género e estar em consonância com os 
critérios enumerados no artigo 4.º. 

Or. en

Alteração 69

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os trabalhadores têm direito a 
receber informação sobre o respetivo nível 
de remuneração individual e sobre os 
níveis de remuneração médios, repartidos 
por género, para as categorias de 
trabalhadores que executam trabalho igual 
ou trabalho de valor igual, nos termos dos 
n.os 3 e 4.

1. Os trabalhadores têm direito a 
receber informação clara e completa sobre 
o respetivo nível de remuneração 
individual e sobre os níveis de 
remuneração médios, repartidos por 
género, para as categorias de trabalhadores 
que executam trabalho igual ou trabalho de 
valor igual, bem como sobre a disparidade 
salarial em razão do género e a 
disparidade salarial média em razão do 
género entre trabalhadores empregados 
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pelo mesmo empregador nos termos dos 
n.os 3 e 4. Os empregadores devem 
fornecer aos trabalhadores, a pedido 
destes, informações sobre a metodologia 
adotada para determinar os níveis de 
remuneração e a remuneração para cada 
categoria de trabalhadores, incluindo 
qualquer sistema de avaliação ou 
classificação profissional, bem como as 
disparidades salariais em razão do género 
no seu conjunto. 

Or. en

Alteração 70

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os empregadores são obrigados a 
informar anualmente todos os 
trabalhadores do direito que lhes assiste de 
receberem as informações referidas no 
n.º 1.

2. Os empregadores são obrigados a 
informar anualmente todos os 
trabalhadores do direito que lhes assiste de 
receberem as informações referidas no 
n.º 1 e dos passos que os trabalhadores 
devem seguir para exercer esse direito.

Or. en

Alteração 71

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os empregadores devem fornecer 
as informações a que se refere o n.º 1 num 
prazo razoável, a pedido do trabalhador. 
Sempre que solicitado, as informações 
devem ser fornecidas num formato 
acessível a trabalhadores com deficiência.

3. Os empregadores devem fornecer 
as informações a que se refere o n.º 1 num 
prazo de dois meses, a pedido do 
trabalhador. As informações devem ser 
fornecidas por escrito e o empregador 
conservará, em formato eletrónico, a 
prova da transmissão ou da receção. 
Sempre que solicitado, as informações 
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devem ser fornecidas num formato 
acessível a trabalhadores com deficiência.

Or. en

Alteração 72

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os trabalhadores devem ter a 
possibilidade de solicitar as informações a 
que se refere o n.º 1 através dos seus 
representantes ou de um organismo de 
promoção da igualdade.

4. Os trabalhadores devem ter o 
direito de solicitar as informações a que se 
refere o n.º 1 através dos seus 
representantes ou do organismo de 
promoção da igualdade, por forma a 
garantir a confidencialidade e o 
anonimato. Os trabalhadores, 
pessoalmente ou através dos seus 
representantes, devem ter o direito de 
solicitar esclarecimentos adicionais e 
informações pormenorizadas sobre 
quaisquer dos dados fornecidos e de 
receber uma resposta fundamentada. 

Or. en

Alteração 73

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os representantes dos 
trabalhadores devem ter a possibilidade de 
solicitar informações sobre o nível de 
remuneração em nome de um 
trabalhador, repartido por género e 
categoria de trabalhadores. 

Or. en
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Alteração 74

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os trabalhadores não podem ser 
impedidos de revelar a sua remuneração 
para efeitos de aplicação do princípio da 
igualdade de remuneração entre homens e 
mulheres por trabalho igual ou de valor 
igual.

5. Os trabalhadores não podem ser 
impedidos de revelar a sua remuneração 
para efeitos de aplicação do princípio da 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual.

Or. en

Alteração 75

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os empregadores podem exigir que 
qualquer trabalhador que tenha obtido 
informações nos termos do presente artigo 
só as possa utilizar para defender o seu 
direito à igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou trabalho de valor igual, 
não podendo divulgá-las de qualquer 
outro modo.

6. Os trabalhadores que tenham 
obtido informações nos termos do presente 
artigo podem utilizá-las para qualquer 
propósito, nomeadamente para defender o 
seu direito à igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou trabalho de valor igual. 
Os trabalhadores podem partilhar as 
informações obtidas com os seus 
representantes.

Or. en

Alteração 76

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para proibir cláusulas 
contratuais destinadas a impedir um 
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trabalhador de divulgar informações 
sobre a sua remuneração ou de procurar 
obter informações sobre a remuneração 
de trabalhadores da mesma ou de outras 
categorias de trabalhadores para efeitos 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 77

Proposta de diretiva
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Comunicação de informações sobre as 
disparidades salariais existentes entre os 
trabalhadores do sexo feminino e os do 
sexo masculino

Comunicação de informações sobre as 
disparidades salariais em razão do género

Or. en

Alteração 78

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os empregadores que empreguem 
pelo menos 250 trabalhadores devem 
fornecer as seguintes informações relativas 
à respetiva organização, em conformidade 
com os n.os 2, 3 e 5:

1. Os empregadores que empreguem 
pelo menos 10 trabalhadores devem 
fornecer as seguintes informações relativas 
à respetiva organização, em conformidade 
com os n.os 2, 3 e 5:

Or. en

Alteração 79

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A disparidade salarial entre todos 
os trabalhadores do sexo feminino e do 
sexo masculino;

(a) A disparidade salarial em razão do 
género entre todos os trabalhadores;

Or. en

Alteração 80

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A disparidade salarial entre todos 
os trabalhadores do sexo feminino e do 
sexo masculino em componentes 
complementares ou variáveis;

(b) A disparidade salarial em razão do 
género entre todos os trabalhadores em 
componentes complementares ou variáveis;

Or. en

Alteração 81

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A disparidade salarial média entre 
todos os trabalhadores do sexo feminino e 
do sexo masculino;

(c) A disparidade salarial média em 
razão do género entre todos os 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 82

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) A disparidade salarial média entre 
todos os trabalhadores do sexo feminino e 
do sexo masculino em componentes 
complementares ou variáveis;

(d) A disparidade salarial média em 
razão do género entre todos os 
trabalhadores em componentes 
complementares ou variáveis;

Or. en

Alteração 83

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) As disparidades salariais entre 
trabalhadores do sexo feminino e do sexo 
masculino por categorias de trabalhadores, 
repartidas por salário de base e por 
componentes complementares ou variáveis.

(g) As disparidades salariais em razão 
do género entre trabalhadores por 
categorias de trabalhadores, repartidas por 
salário de base e por componentes 
complementares ou variáveis.

Or. en

Alteração 84

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) O nível médio de remuneração por 
categoria de trabalhadores repartido por 
género;

Or. en

Alteração 85

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(g-B) Informações sobre os critérios 
utilizados para determinar a 
remuneração. 

Or. en

Alteração 86

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os empregadores devem fornecer 
as informações referidas no n.º 1 até... 
[2 anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva] e, posteriormente, do 
seguinte modo:
i) para os empregadores com 10 a 50 
trabalhadores, de três em três anos;
ii) para os empregadores com 50 a 250 
trabalhadores, de dois em dois anos;
iii) para os empregadores com pelo menos 
250 trabalhadores, todos os anos;

Or. en

Alteração 87

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A exatidão dessas informações 
deve ser confirmada pela administração do 
empregador.

2. A exatidão dessas informações 
deve ser confirmada pela administração do 
empregador e deve ser acessível pelos 
representantes dos trabalhadores e pelos 
acionistas. Os representantes dos 
trabalhadores têm o direito de verificar o 
método utilizado pelo empregador e de 
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verificar a exatidão dos cálculos. 

Or. en

Alteração 88

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os empregadores devem publicar 
anualmente nos respetivos sítios Web as 
informações referidas no n.º 1, alíneas a) a 
f), de uma forma que seja facilmente 
acessível, ou, em alternativa, torná-las 
públicas de qualquer outra forma. 
Mediante pedido, devem ser igualmente 
disponibilizadas as informações relativas 
aos quatro anos anteriores, quando 
disponíveis. O empregador deve ainda 
partilhar essas informações com o 
organismo de supervisão a que se refere o 
n.º 6.

3. Os empregadores devem publicar 
as informações referidas no n.º 1 até ... 
[2 anos após a entrada em vigor da 
presente diretiva] e, posteriormente, em 
conformidade com o disposto no n.º 1-A. 
Os empregadores devem publicar essas 
informações nos respetivos sítios Web de 
uma forma que seja facilmente acessível, 
ou, em alternativa, torná-las públicas de 
qualquer outra forma e acessíveis às 
pessoas com deficiência, em 
conformidade com a Diretiva (UE) 
2019/882 do Parlamento Europeu e do 
Conselho1-A. Os empregadores devem 
incluir essas informações no seu relatório 
de gestão sempre que sejam obrigados a 
elaborar esse relatório nos termos da 
Diretiva 2013/34/UE. Mediante pedido, 
devem ser igualmente disponibilizadas as 
informações relativas aos quatro anos 
anteriores, quando disponíveis. O 
empregador deve ainda partilhar essas 
informações com o organismo de 
supervisão a que se refere o n.º 6. 

__________________
1-A Diretiva (UE) 2019/882 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 17 de abril de 
2019, relativa aos requisitos de 
acessibilidade dos produtos e serviços (JO 
L 151 de 7.6.2019, p. 70).

Or. en
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Alteração 89

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem 
decidir compilar as informações referidas 
no n.º 1, alíneas a) a f), com base em 
dados administrativos, nomeadamente os 
dados fornecidos pelos empregadores às 
autoridades fiscais ou da segurança social. 
Estas informações devem ser tornadas 
públicas, em conformidade com o disposto 
no n.º 6.

4. Os Estados-Membros devem 
prestar apoio, assistência técnica e 
ministrar formação, em particular às 
microempresas e às pequenas e médias 
empresas para que respeitem as 
obrigações decorrentes do presente artigo. 
Os Estados-Membros podem compilar as 
informações referidas no n.º 1 com base em 
dados administrativos, nomeadamente os 
dados fornecidos pelos empregadores às 
autoridades fiscais ou da segurança social. 
Estas informações devem ser tornadas 
públicas, em conformidade com o disposto 
no n.º 6. 

Or. en

Alteração 90

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O empregador deve fornecer as 
informações referidas no n.º 1, alínea g), a 
todos os trabalhadores e aos seus 
representantes, assim como ao organismo 
de supervisão a que se refere o n.º 6. Deve 
igualmente, mediante pedido, fornecer 
essas informações à inspeção do trabalho e 
ao organismo de promoção da igualdade. 
Devem também ser disponibilizadas as 
informações relativas aos quatro anos 
anteriores, quando disponíveis e mediante 
pedido.

5. O empregador deve fornecer as 
informações referidas no n.º 1 do presente 
artigo, a todos os trabalhadores e 
representantes dos trabalhadores, assim 
como ao organismo de promoção da 
igualdade e ao organismo de supervisão 
designado nos termos do artigo 26.º. Deve 
igualmente, mediante pedido, fornecer 
essas informações à inspeção do trabalho. 
Devem também ser disponibilizadas as 
informações relativas aos quatro anos 
anteriores, quando disponíveis e mediante 
pedido. 

Or. en
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Alteração 91

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem 
confiar ao organismo de supervisão 
designado nos termos do artigo 26.º a 
recolha dos dados recebidos dos 
empregadores nos termos do n.º 1, alíneas 
a) a f), assegurando que os mesmos são 
tornados públicos e permitem efetuar 
facilmente comparações entre 
empregadores, setores e regiões do Estado-
Membro em causa.

6. Os Estados-Membros devem 
confiar ao organismo de supervisão 
designado nos termos do artigo 26.º a 
recolha dos dados recebidos dos 
empregadores nos termos do n.º 1 do 
presente artigo, assegurando que os 
mesmos são tornados públicos e permitem 
efetuar facilmente comparações entre 
empregadores, setores e regiões do Estado-
Membro em causa. 

Or. en

Alteração 92

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os trabalhadores e os seus 
representantes, as inspeções do trabalho e 
os organismos de promoção da igualdade 
podem solicitar ao empregador 
esclarecimentos adicionais e informações 
pormenorizadas sobre os dados fornecidos, 
incluindo explicações sobre eventuais 
diferenças salariais entre homens e 
mulheres. O empregador deve responder a 
esse pedido dentro de um prazo razoável, 
fornecendo uma resposta fundamentada. 
Caso as diferenças salariais entre homens e 
mulheres não sejam justificadas por fatores 
objetivos e neutros em termos de género, o 
empregador deve corrigir essa situação, em 
estreita cooperação com os representantes 
dos trabalhadores, a inspeção do trabalho 
e/ou o organismo de promoção da 

7. Os trabalhadores e os 
representantes dos trabalhadores, as 
inspeções do trabalho e os organismos de 
promoção da igualdade podem solicitar ao 
empregador esclarecimentos adicionais e 
informações pormenorizadas sobre os 
dados fornecidos, incluindo explicações 
sobre eventuais diferenças salariais entre 
homens e mulheres. O empregador deve 
responder a esse pedido dentro de um 
prazo razoável, fornecendo uma resposta 
fundamentada. Caso as diferenças salariais 
entre homens e mulheres não sejam 
justificadas por fatores objetivos e neutros 
em termos de género, o empregador deve 
corrigir essa situação, em estreita 
cooperação com os representantes dos 
trabalhadores, a inspeção do trabalho e/ou 
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igualdade. o organismo de promoção da igualdade. Os 
empregadores, os representantes dos 
trabalhadores e o organismo de promoção 
da igualdade devem ter em conta e 
abordar quaisquer formas adicionais de 
discriminação e preconceitos 
inconscientes.

Or. en

Alteração 93

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas adequadas para garantir que os 
empregadores que empreguem, pelo 
menos, 250 trabalhadores efetuam, em 
cooperação com os representantes dos 
trabalhadores, uma avaliação salarial 
conjunta sempre que estejam reunidas as 
seguintes duas condições:

1. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas adequadas para garantir que os 
empregadores que empreguem, pelo 
menos, 10 trabalhadores efetuam, em 
cooperação com os representantes dos 
trabalhadores, uma avaliação salarial 
conjunta sempre que estejam reunidas as 
seguintes duas condições: 

Or. en

Alteração 94

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A comunicação de informações 
sobre as remunerações efetuada nos termos 
do artigo 8.º revele uma diferença entre os 
níveis de remuneração médios entre 
trabalhadores do sexo feminino e os do 
sexo masculino de, pelo menos, 5 % em 
qualquer categoria de trabalhadores;

(a) A comunicação de informações 
sobre as remunerações efetuada nos termos 
do artigo 8.º revele uma diferença entre os 
níveis de remuneração médios entre 
géneros de, pelo menos, 5 % em qualquer 
categoria de trabalhadores;

Or. en
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Alteração 95

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma análise da proporção de 
trabalhadores do sexo feminino e do sexo 
masculino em cada categoria de 
trabalhadores;

(a) Uma análise da proporção de 
trabalhadores de diferentes géneros em 
cada categoria de trabalhadores;

Or. en

Alteração 96

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informações pormenorizadas sobre 
os níveis médios de remuneração dos 
trabalhadores do sexo feminino e do sexo 
masculino e sobre as componentes 
complementares ou variáveis para cada 
categoria de trabalhadores;

(b) Informações pormenorizadas, por 
género, sobre os níveis médios de 
remuneração dos trabalhadores e sobre as 
componentes complementares ou variáveis 
para cada categoria de trabalhadores;

Or. en

Alteração 97

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A identificação das eventuais 
diferenças nos níveis de remuneração entre 
os trabalhadores do sexo feminino e do 
sexo masculino em cada categoria de 
trabalhadores;

(c) A identificação das eventuais 
diferenças, por género, nos níveis de 
remuneração entre os trabalhadores em 
cada categoria de trabalhadores;
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Or. en

Alteração 98

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As medidas a adotar para corrigir as 
diferenças, quando as mesmas não possam 
ser justificadas com base em critérios 
objetivos e neutros do ponto de vista do 
género;

(e) Um Plano de Ação em matéria de 
igualdade de género a adotar para corrigir 
as diferenças, quando as mesmas não 
possam ser justificadas com base em 
critérios objetivos e neutros do ponto de 
vista do género;

Or. en

Alteração 99

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Um relatório sobre a eficácia de 
eventuais medidas mencionadas em 
anteriores avaliações salariais conjuntas.

(f) Um relatório de acompanhamento 
sobre a eficácia do Plano de Ação em 
matéria de igualdade de género e 
mecanismos de revisão. 

Or. en

Alteração 100

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os empregadores e os representantes dos 
trabalhadores devem elaborar e aprovar 
em conjunto o Plano de Ação em matéria 
de igualdade de género referido no 
parágrafo 1, alínea e), com medidas e 
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objetivos concretos para colmatar as 
disparidades salariais entre géneros. 
Sempre que possível, o Plano de Ação em 
matéria de igualdade de género deve ser 
elaborado em cooperação com o 
organismo de promoção da igualdade. Se 
for caso disso, o Plano de Ação em 
matéria de igualdade de género deve ser 
incluído no relatório de gestão elaborado 
nos termos da Diretiva 2013/34/UE.

Or. en

Alteração 101

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os empregadores devem 
disponibilizar as avaliações salariais 
conjuntas aos trabalhadores, aos 
representantes dos trabalhadores, ao 
organismo de supervisão designado nos 
termos do artigo 26.º, ao organismo de 
promoção da igualdade e à inspeção do 
trabalho.

3. Os empregadores devem 
disponibilizar, num formato facilmente 
acessível, as avaliações salariais conjuntas 
aos trabalhadores, aos representantes dos 
trabalhadores, ao organismo de supervisão 
designado nos termos do artigo 26.º, ao 
organismo de promoção da igualdade e à 
inspeção do trabalho, conforme adequado.

Or. en

Alteração 102

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se a avaliação salarial conjunta 
revelar diferenças nos níveis de 
remuneração médios por trabalho igual ou 
de valor igual entre os trabalhadores do 
sexo feminino e os do sexo masculino que 
não sejam justificadas por critérios 
objetivos e neutros do ponto de vista do 

4. Se a avaliação salarial conjunta 
revelar diferenças nos níveis de 
remuneração médios por trabalho igual ou 
de valor igual entre trabalhadores de 
diferentes géneros que não sejam 
justificadas por critérios objetivos e neutros 
do ponto de vista do género, o empregador 
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género, o empregador deve corrigir a 
situação, em estreita cooperação com os 
representantes dos trabalhadores, a 
inspeção do trabalho e/ou o organismo de 
promoção da igualdade. Essas medidas 
devem incluir uma avaliação e 
classificação profissionais neutras do ponto 
de vista do género, a fim de assegurar a 
exclusão de qualquer discriminação salarial 
direta ou indireta em razão do género.

deve corrigir a situação, em estreita 
cooperação com os representantes dos 
trabalhadores, a inspeção do trabalho e/ou 
o organismo de promoção da igualdade. 
Essas medidas devem incluir uma análise 
dos critérios estabelecidos nos sistemas de 
avaliação ou de classificação profissional 
para determinar os níveis de remuneração 
e a progressão na carreira, bem como 
uma avaliação e classificação profissionais 
neutras do ponto de vista do género, a fim 
de assegurar a exclusão de qualquer 
discriminação salarial direta ou indireta em 
razão do género. 

Or. en

Alteração 103

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na medida em que qualquer 
informação prestada por força das medidas 
adotadas ao abrigo dos artigos 7.º, 8.º e 9.º 
implique o tratamento de dados pessoais, 
só pode ser prestada se o for em 
conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679.

1. Na medida em que qualquer 
informação prestada por força das medidas 
adotadas ao abrigo dos artigos 7.º, 8.º e 9.º 
implique o tratamento de dados pessoais, 
só pode ser prestada se o for em 
conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679. Os 
empregadores não devem invocar o 
Regulamento (UE) 2016/679 como 
fundamento para recusar a prestação de 
informações aos trabalhadores que 
exerçam os seus direitos e obrigações em 
matéria de igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou de valor igual, em 
conformidade com a presente diretiva. Os 
trabalhadores não devem estar sujeitos a 
quaisquer restrições ao seu direito de 
discutir a sua remuneração com os 
representantes dos trabalhadores.

Or. en
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Alteração 104

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem 
decidir que, se a divulgação de 
informações nos termos dos artigos 7.º, 8.º 
e 9.º implicar a divulgação, direta ou 
indireta, da remuneração de colegas de 
trabalho que possam ser identificados, só 
os representantes dos trabalhadores ou o 
organismo de promoção da igualdade 
tenham acesso às informações em causa. 
Os representantes dos trabalhadores ou o 
organismo de promoção da igualdade 
devem prestar aconselhamento aos 
trabalhadores quanto à apresentação de 
eventuais queixas ao abrigo da presente 
diretiva, sem contudo divulgarem os níveis 
efetivos de remuneração dos trabalhadores 
individuais que executam trabalho igual ou 
de valor igual. O organismo de supervisão 
a que se refere o artigo 26.º deve ter acesso 
a essas informações sem quaisquer 
restrições.

3. Os Estados-Membros podem 
decidir que, se a divulgação de 
informações nos termos dos artigos 7.º, 8.º 
e 9.º implicar a divulgação, direta ou 
indireta, da remuneração de colegas de 
trabalho que possam ser identificados, só 
os representantes dos trabalhadores, ou o 
organismo de promoção da igualdade 
tenham acesso às informações em causa. 
Os representantes dos trabalhadores ou o 
organismo de promoção da igualdade 
devem prestar aconselhamento aos 
trabalhadores quanto à apresentação de 
eventuais queixas ao abrigo da presente 
diretiva, sem contudo divulgarem os níveis 
efetivos de remuneração dos trabalhadores 
individuais que executam trabalho igual ou 
de valor igual. O organismo de supervisão 
designado nos termos do artigo 26.º deve 
ter acesso a essas informações sem 
quaisquer restrições.

Or. en

Alteração 105

Proposta de diretiva
Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da autonomia dos parceiros 
sociais, os Estados-Membros devem 
reforçar as capacidades dos parceiros 
sociais para promover a igualdade de 
género e lutar contra a discriminação 
salarial e a subvalorização do trabalho 
predominantemente realizado por 
mulheres, com o objetivo de alcançar a 
igualdade de remuneração por trabalho 
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de valor igual.

Or. en

Alteração 106

Proposta de diretiva
Artigo 11 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da autonomia dos parceiros 
sociais, os Estados-Membros devem 
garantir que os empregadores assegurem 
a igualdade de remuneração por trabalho 
igual de forma planeada e sistemática no 
local de trabalho, em conformidade com 
os mecanismos previstos na presente 
diretiva, incluindo a formação 
profissional e a progressão na carreira. 
Os empregadores devem fornecer aos 
trabalhadores e aos representantes dos 
trabalhadores as informações adequadas, 
em conformidade com os artigos 7.º, 8.º e 
9.º. 

Or. en

Alteração 107

Proposta de diretiva
Artigo 12 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, após o eventual recurso à conciliação, 
os trabalhadores que se considerem lesados 
pela violação do princípio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres por 
trabalho igual ou de valor igual podem 
intentar um processo judicial para fazer 
valer direitos e obrigações relacionados 
com o referido princípio. Tais processos 
devem ser facilmente acessíveis aos 

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, após o eventual recurso à conciliação, 
os trabalhadores que se considerem lesados 
pela violação do princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de valor 
igual podem intentar um processo judicial 
para fazer valer direitos e obrigações 
relacionados com o referido princípio. O 
recurso à conciliação deve ser um ato 
voluntário por parte do trabalhador. Tais 
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trabalhadores ou a quem intervier em seu 
nome, mesmo após o termo da relação 
laboral em que a discriminação tenha 
alegadamente ocorrido.

processos devem ser facilmente acessíveis 
aos trabalhadores ou a quem intervier em 
seu nome, mesmo após o termo da relação 
laboral em que a discriminação tenha 
alegadamente ocorrido. O recurso à 
conciliação desencadeia a interrupção ou 
a suspensão do prazo de prescrição a que 
se refere o artigo 18.º. 

Or. en

Alteração 108

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as associações, organizações, 
organismos de promoção da igualdade e 
representantes dos trabalhadores ou outra 
entidade legal que, de acordo com os 
critérios estabelecidos no direito nacional, 
tenha interesse legítimo em garantir a 
igualdade entre homens e mulheres, 
podem intervir em qualquer processo 
judicial ou administrativo destinado a fazer 
respeitar direitos ou obrigações 
relacionados com o princípio da igualdade 
de remuneração entre homens e mulheres 
por trabalho igual ou de valor igual. Estes 
organismos ou entidades podem agir em 
nome ou em apoio de qualquer trabalhador 
que seja vítima da violação de um direito 
ou obrigação relacionado com o princípio 
da igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres por trabalho igual ou 
de valor igual, desde que o façam com a 
aprovação do mesmo.

1. Os Estados-Membros, em 
conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais, devem assegurar que 
as associações, organizações, organismos 
de promoção da igualdade e representantes 
dos trabalhadores ou outra entidade legal 
que, de acordo com os critérios 
estabelecidos no direito nacional, tenha 
interesse legítimo em garantir a igualdade 
de género, podem intervir em qualquer 
processo judicial ou administrativo 
destinado a fazer respeitar direitos ou 
obrigações relacionados com o princípio da 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual. Estes organismos 
ou entidades podem agir em nome ou em 
apoio de qualquer trabalhador que seja 
vítima da violação de um direito ou 
obrigação relacionado com o princípio da 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual, desde que o façam 
com a aprovação do mesmo. 

Or. en
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Alteração 109

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos de promoção da 
igualdade e os representantes dos 
trabalhadores podem igualmente intervir 
em nome ou em apoio de vários 
trabalhadores, desde que o façam com a 
aprovação dos mesmos.

2. Os organismos de promoção da 
igualdade e os representantes dos 
trabalhadores podem igualmente intervir 
em nome ou em apoio de um trabalhador 
ou grupos de trabalhadores, através de 
ações coletivas alegando atos de 
discriminação salarial em razão do 
género, com a aprovação desses 
trabalhadores ou mediante notificação, 
em conformidade com a legislação e as 
práticas nacionais.

Or. en

Alteração 110

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
reduzir os entraves processuais à 
instauração de ações em tribunal sobre 
igualdade de remuneração.

Or. en

Alteração 111

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que qualquer trabalhador que se 
considere lesado na sequência da violação 

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que qualquer trabalhador que se 
considere lesado na sequência da violação 
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de um direito ou obrigação relacionado 
com o princípio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres por 
trabalho igual ou de valor igual pode 
reivindicar e obter indemnização ou 
reparação integral dos danos sofridos, 
segundo as modalidades fixadas pelo 
Estado-Membro em causa.

de um direito ou obrigação relacionado 
com o princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de valor 
igual pode reivindicar e obter 
indemnização ou reparação integral dos 
danos sofridos, segundo as modalidades 
fixadas pelo Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 112

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A indemnização ou reparação a que 
se refere o n.º 1 deve assegurar uma 
indemnização real e efetiva pelas perdas e 
danos sofridos, de uma forma dissuasiva e 
proporcional aos danos sofridos.

2. A indemnização ou reparação a que 
se refere o n.º 1 deve assegurar uma 
indemnização real e efetiva pelas perdas e 
danos sofridos, de uma forma dissuasiva e 
proporcional aos danos sofridos. Sempre 
que os atos de discriminação salarial em 
razão do género sejam combinados com 
outros motivos de discriminação, a 
indemnização ou reparação deve ser 
adaptada em conformidade. 

Or. en

Alteração 113

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A indemnização deve permitir 
colocar o trabalhador lesado na situação 
em que estaria se não tivesse sido objeto de 
discriminação em razão do género ou não 
tivesse ocorrido a violação de qualquer 
direito ou obrigação em matéria de 
igualdade de remuneração entre homens e 

3. A indemnização deve permitir 
colocar o trabalhador lesado na situação 
em que estaria se não tivesse sido objeto de 
discriminação em razão do género ou não 
tivesse ocorrido a violação de qualquer 
direito ou obrigação em matéria de 
igualdade de remuneração por trabalho 
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mulheres por trabalho igual ou de valor 
igual. Deve incluir a recuperação total de 
retroativos e de prémios ou pagamentos em 
espécie conexos, bem como uma 
indemnização pelas oportunidades perdidas 
e por danos morais. Deve incluir ainda o 
direito ao pagamento de juros de mora.

igual ou de valor igual. Deve incluir a 
recuperação total de retroativos e de 
prémios ou pagamentos em espécie 
conexos, bem como uma indemnização 
pelas oportunidades perdidas e por danos 
morais. Deve incluir ainda o direito ao 
pagamento de juros de mora.

Or. en

Alteração 114

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos processos judiciais destinados a 
assegurar o cumprimento de qualquer 
direito ou obrigação relacionado com o 
princípio da igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres por trabalho 
igual ou de valor igual, os tribunais ou 
outras autoridades competentes possam 
decretar, a pedido do demandante e a 
expensas do demandado:

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos processos judiciais destinados a 
assegurar o cumprimento de qualquer 
direito ou obrigação relacionado com o 
princípio da igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou de valor igual, os 
tribunais ou outras autoridades 
competentes possam decretar, a pedido do 
demandante e a expensas do demandado:

Or. en

Alteração 115

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma injunção que declare 
verificada a violação de qualquer direito ou 
obrigação relacionado com o princípio da 
igualdade de remuneração entre homens e 
mulheres por trabalho igual ou de valor 
igual e que ponha termo à violação;

(a) Uma injunção que declare 
verificada a violação de qualquer direito ou 
obrigação relacionado com o princípio da 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual e que ponha termo à 
violação;

Or. en
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Alteração 116

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma injunção que obrigue o 
demandado a tomar medidas estruturais ou 
organizacionais para cumprir qualquer 
direito ou obrigação relacionado com o 
princípio da igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres por trabalho 
igual ou de valor igual ou que ponha termo 
à violação em causa;

(b) Uma injunção que obrigue o 
demandado a tomar medidas estruturais ou 
organizacionais para cumprir qualquer 
direito ou obrigação relacionado com o 
princípio da igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou de valor igual ou que 
ponha termo à violação em causa;

Or. en

Alteração 117

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas estruturais ou 
organizacionais a que se refere o primeiro 
parágrafo, alínea b), podem incluir a 
obrigação de rever o mecanismo de 
fixação de salários com base em sistemas 
de avaliação ou classificação 
profissionais neutros em termos de 
género, a elaboração de um plano de ação 
para eliminar as discrepâncias 
identificadas e medidas para reduzir as 
disparidades salariais injustificadas em 
razão do género. 

Or. en
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Alteração 118

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, em qualquer processo 
judicial ou administrativo em matéria de 
discriminação direta ou indireta, se um 
empregador não cumprir algum dos 
direitos ou obrigações em matéria de 
transparência salarial previstos nos 
artigos 5.º a 9.º da presente diretiva, 
incumba ao empregador provar que tal 
discriminação não ocorreu.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 119

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros introduzam um 
regime probatório mais favorável ao 
demandante em processos instaurados para 
fazer valer qualquer dos direitos ou 
obrigações relativos à igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres por 
trabalho igual ou de valor igual.

4. A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros introduzam um 
regime probatório mais favorável ao 
demandante em processos instaurados para 
fazer valer qualquer dos direitos ou 
obrigações relativos à igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de valor 
igual.

Or. en

Alteração 120

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, nos processos em matéria de 
igualdade de remuneração entre homens e 
mulheres por trabalho igual ou de valor 
igual, os tribunais nacionais ou as 
autoridades competentes podem ordenar ao 
demandado que divulgue todos os 
elementos de prova relevantes sob o seu 
controlo.

1. Os Estados-Membros devem 
assegurar que, nos processos em matéria de 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual, os tribunais 
nacionais ou as autoridades competentes 
podem ordenar ao demandado que 
divulgue todos os elementos de prova 
relevantes sob o seu controlo.

Or. en

Alteração 121

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo da legislação 
nacional em matéria de apresentação e 
avaliação de provas, os Estados-Membros 
devem assegurar que a decisão final de 
um tribunal que confirme a violação do 
direito à igualdade de remuneração possa 
ser utilizada, se for caso disso, como 
prova no contexto de qualquer outra ação 
perante os tribunais nacionais para 
requerer medidas de reparação em caso 
de discriminação intersetorial ou baseada 
no género contra o mesmo empregador.

Or. en

Alteração 122

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem 1. Os Estados-Membros devem 
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estabelecer as regras aplicáveis aos prazos 
de prescrição para intentar uma ação em 
matéria de igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres por trabalho igual ou 
de valor igual. Essas regras devem 
determinar quando começa a correr o prazo 
de prescrição, a duração do mesmo e as 
circunstâncias em que pode ser 
interrompido ou suspenso.

estabelecer as regras aplicáveis aos prazos 
de prescrição para intentar uma ação em 
matéria de igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou de valor igual. Essas 
regras devem determinar quando começa a 
correr o prazo de prescrição, a duração do 
mesmo e as circunstâncias em que pode ser 
interrompido ou suspenso.

Or. en

Alteração 123

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os prazos de prescrição não 
começam a correr antes de ter cessado a 
violação do princípio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres por 
trabalho igual ou de valor igual ou a 
violação dos direitos ou obrigações 
decorrentes da presente diretiva e de o 
demandante ter tido conhecimento, ou se 
poder razoavelmente presumir que teve 
conhecimento, da violação.

2. Os prazos de prescrição não 
começam a correr antes de ter cessado a 
violação do princípio da igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de valor 
igual ou a violação dos direitos ou 
obrigações decorrentes da presente diretiva 
e de o demandante ter tido conhecimento 
da violação.

Or. en

Alteração 124

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prazos de prescrição para 
intentar uma ação têm uma duração de, 
pelo menos, três anos.

3. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os prazos de prescrição para 
intentar uma ação têm uma duração de, 
pelo menos, cinco anos.

Or. en
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Alteração 125

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar a aplicação de coimas pelas 
violações dos direitos e obrigações 
relativos à igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou de valor igual. Deve ser 
fixado um valor mínimo das coimas, que 
assegure o seu efeito dissuasor. O nível 
das coimas deve ter em conta:

2. Os Estados-Membros devem 
assegurar a aplicação de coimas pelas 
violações dos direitos e obrigações 
relativos à igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou de valor igual. Deve ser 
fixado como valor mínimo das coimas uma 
percentagem baseada no volume de 
negócios anual bruto do empregador, 
assegurando que esse valor mínimo seja 
proporcionado e tenha um efeito 
dissuasor. O nível das coimas deve ter em 
conta:

Or. en

Alteração 126

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A gravidade e a duração da 
violação;

(a) A gravidade e a duração da 
violação, bem como a existência ou não 
de reincidência;

Or. en

Alteração 127

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Qualquer outra circunstância 
agravante ou atenuante aplicável ao caso 

(c) Qualquer outra circunstância 
agravante aplicável ao caso concreto, por 
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concreto. exemplo, quando a discriminação salarial 
em razão género for combinada com 
outros motivos de discriminação ou com 
circunstâncias atenuantes pertinentes.

Or. en

Alteração 128

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem 
estabelecer sanções específicas para o caso 
de violações reiteradas dos direitos e 
obrigações em matéria de igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres, 
nomeadamente a revogação de benefícios 
públicos ou a exclusão temporária da 
concessão de incentivos financeiros.

3. Os Estados-Membros devem 
estabelecer sanções específicas para o caso 
de violações graves ou reiteradas dos 
direitos e obrigações em matéria de 
igualdade de remuneração entre homens e 
mulheres, nomeadamente a revogação de 
benefícios públicos ou a exclusão 
temporária da concessão de incentivos 
financeiros.

Or. en

Alteração 129

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As medidas adequadas a adotar 
pelos Estados-Membros nos termos do 
artigo 30.º, n.º 3, da Diretiva 2014/23/UE, 
do artigo 18.º, n.º 2, da Diretiva 
2014/24/UE e do artigo 36.º, n.º 2, da 
Diretiva 2014/25/UE, devem incluir 
medidas destinadas a assegurar que, na 
execução de contratos públicos ou de 
concessões, os agentes económicos 
cumprem as respetivas obrigações em 
matéria de igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres por trabalho 

1. As medidas adequadas a adotar 
pelos Estados-Membros nos termos do 
artigo 30.º, n.º 3, da Diretiva 2014/23/UE, 
do artigo 18.º, n.º 2, da Diretiva 
2014/24/UE e do artigo 36.º, n.º 2, da 
Diretiva 2014/25/UE, devem incluir 
medidas destinadas a assegurar que, na 
execução de contratos públicos ou de 
concessões, os agentes económicos 
cumprem as respetivas obrigações 
estabelecidas na presente diretiva.
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igual ou de valor igual.

Or. en

Alteração 130

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os trabalhadores e os seus 
representantes não podem ser tratados de 
forma menos favorável pelo facto de terem 
procurado exercer os respetivos direitos em 
matéria de igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres.

1. Os trabalhadores e os seus 
representantes não podem ser tratados de 
forma menos favorável pelo facto de terem 
procurado exercer o respetivo direito à 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual, tal como previsto 
na presente diretiva, ou pelo facto de 
terem denunciado violações do direito à 
igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual.

Or. en

Alteração 131

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem 
introduzir na respetiva ordem jurídica 
interna as medidas necessárias para 
proteger os trabalhadores, incluindo os 
seus representantes ao abrigo das 
legislações e/ou práticas nacionais, contra 
o despedimento ou outras formas de 
tratamento desfavoráveis adotadas pelo 
empregador por motivo da apresentação de 
uma queixa a nível da empresa ou da 
instauração de um processo judicial para 
reclamar o cumprimento de qualquer 
direito ou obrigação em matéria de 
igualdade de remuneração entre homens e 

2. Os Estados-Membros devem 
introduzir na respetiva ordem jurídica 
interna as medidas necessárias para 
proteger os trabalhadores, incluindo os 
seus representantes ao abrigo das 
legislações e/ou práticas nacionais, contra 
o despedimento ou outras formas de 
tratamento desfavoráveis adotadas pelo 
empregador por motivo da apresentação de 
uma queixa a nível da empresa ou da 
instauração de um processo judicial para 
reclamar o cumprimento de qualquer 
direito ou obrigação em matéria de 
igualdade de remuneração.
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mulheres.

Or. en

Alteração 132

Proposta de diretiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Interseccionalidade

1. Os Estados-Membros devem 
garantir que, nos processos judiciais que 
visam fazer respeitar os direitos e 
obrigações em matéria de igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de 
valor igual, os tribunais, os organismos de 
promoção da igualdade e as outras 
autoridades competentes avaliem 
devidamente a existência de outros 
motivos de discriminação protegidos ao 
abrigo das Diretivas 2000/43/CE ou 
2000/78/CE e tenham devidamente em 
conta esses atos de discriminação para 
efeitos substantivos e processuais.
2. Os Estados-Membros, os 
empregadores, os representantes dos 
trabalhadores, os organismos de 
promoção da igualdade e os organismos 
de supervisão designados nos termos do 
artigo 26.º devem, sempre que possível, ter 
em conta a existência de formas 
intersetoriais de discriminação na 
aplicação de medidas relativas à 
transparência salarial e na prestação de 
informações sobre esta matéria e devem 
desenvolver e executar ações específicas 
para identificar e resolver situações em 
que a discriminação salarial em razão do 
género seja combinada com outros 
motivos de discriminação. Podem 
igualmente analisar e rever quaisquer 
práticas ou critérios potencialmente 
discriminatórios e encontrar soluções 
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para as preocupações das mulheres que 
enfrentam formas de discriminação 
interseccional num determinado local de 
trabalho ou num setor específico.
3. Ao recolherem os dados recebidos 
dos empregadores, os organismos de 
promoção da igualdade devem, sempre 
que possível, analisar esses dados de 
modo a ter em conta as múltiplas formas 
de discriminação interseccional.

Or. en

Alteração 133

Proposta de diretiva
Artigo 23 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O capítulo III da presente diretiva é 
aplicável aos processos relativos a qualquer 
direito ou obrigação respeitante ao 
princípio da igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres por trabalho 
igual ou de valor igual consagrado no 
artigo 4.º da Diretiva 2006/54/CE.

O capítulo III da presente diretiva é 
aplicável aos processos relativos a qualquer 
direito ou obrigação respeitante ao 
princípio da igualdade de remuneração por 
trabalho igual ou de valor igual consagrado 
no artigo 4.º da Diretiva 2006/54/CE.

Or. en

Alteração 134

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da competência das 
inspeções do trabalho ou de outros 
organismos de defesa dos direitos dos 
trabalhadores, incluindo os parceiros 
sociais, os organismos nacionais de 
promoção da igualdade criados nos termos 
da Diretiva 2006/54/CE são competentes 
nas matérias abrangidas pelo âmbito de 

1. Sem prejuízo da competência das 
inspeções do trabalho ou de outros 
organismos de defesa dos direitos dos 
trabalhadores, incluindo os parceiros 
sociais, os organismos nacionais existentes 
de promoção da igualdade criados nos 
termos da Diretiva 2006/54/CE são 
competentes nas matérias abrangidas pelo 
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aplicação da presente diretiva. âmbito de aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 135

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem adotar 
medidas ativas para assegurar uma 
cooperação e uma coordenação estreitas 
entre os órgãos nacionais de promoção da 
igualdade e os órgãos nacionais que têm 
uma função de inspeção no mercado 
laboral.

2. Os Estados-Membros devem adotar 
medidas ativas para assegurar uma 
cooperação e uma coordenação estreitas 
entre os órgãos nacionais de promoção da 
igualdade e os órgãos nacionais que têm 
uma função de inspeção no mercado 
laboral, bem como entre esses órgãos e os 
parceiros sociais.

Or. en

Alteração 136

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem afetar 
aos organismos para a igualdade de 
tratamento os recursos necessários ao 
exercício efetivo das suas funções em prol 
do respeito do direito à igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres por 
trabalho igual ou trabalho de valor igual. 
Os Estados-Membros devem ponderar a 
possibilidade de atribuir as receitas obtidas 
com o pagamento de coimas, nos termos 
do artigo 20.º, a organismos de promoção 
da igualdade e para esse efeito.

3. Os Estados-Membros devem afetar 
aos organismos para a igualdade de 
tratamento os recursos necessários ao 
exercício efetivo das suas novas funções 
em prol do respeito do direito à igualdade 
de remuneração por trabalho igual ou 
trabalho de valor igual. Os Estados-
Membros devem ponderar a possibilidade 
de atribuir as receitas obtidas com o 
pagamento de coimas, nos termos do 
artigo 20.º, a organismos de promoção da 
igualdade e para esse efeito.

Or. en
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Alteração 137

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro deve 
designar um órgão («organismo de 
supervisão») para supervisionar e apoiar a 
aplicação das disposições jurídicas 
nacionais que transpõem a presente diretiva 
e adotar as disposições necessárias para o 
bom funcionamento desse órgão. O 
organismo de supervisão pode fazer parte 
de organismos ou estruturas já existentes 
a nível nacional.

2. Cada Estado-Membro deve 
designar um órgão («organismo de 
supervisão») para supervisionar a aplicação 
das disposições jurídicas nacionais que 
transpõem a presente diretiva e adotar as 
disposições necessárias, bem como 
garantir os recursos adequados para o 
bom funcionamento desse órgão. O 
organismo de supervisão pode ser um 
organismo ou uma estrutura já existente a 
nível nacional. Trabalhará em estreita 
colaboração com os parceiros sociais 
envolvidos na aplicação do princípio da 
igualdade de remuneração.

Or. en

Alteração 138

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sensibilizar as empresas e 
organizações públicas e privadas, os 
parceiros sociais e o público em geral para 
a importância da promoção do princípio da 
igualdade salarial e da transparência neste 
domínio.

(a) Sensibilizar as empresas e 
organizações públicas e privadas, os 
parceiros sociais e o público em geral para 
a importância da promoção do princípio da 
igualdade salarial e da transparência neste 
domínio, nomeadamente mediante a 
comunicação e a partilha de boas práticas 
e de iniciativas dos empregadores.

Or. en
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Alteração 139

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Combater as causas das 
disparidades salariais em razão do género 
e conceber instrumentos para ajudar a 
analisar e avaliar as desigualdades 
salariais;

(b) Conceber instrumentos e 
orientações para ajudar a analisar e 
avaliar as desigualdades salariais, a fim 
de combater as causas das disparidades 
salariais entre géneros;

Or. en

Alteração 140

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Agregar os dados recebidos dos 
empregadores nos termos do artigo 8.º, 
n.º 6, publicando-os de forma facilmente 
acessível;

(c) Agregar os dados recebidos dos 
empregadores nos termos do artigo 8.º, 
n.º 6, publicando-os de forma facilmente 
acessível e intuitiva, inclusive no que diz 
respeito às pessoas com deficiência, em 
conformidade com a Diretiva (UE) 
2019/882 e, sempre que possível, analisar 
esses dados para efeitos de identificação 
de formas múltiplas e intersetoriais de 
discriminação; 

Or. en

Alteração 141

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Comparar os dados recebidos dos 
empregadores, nos termos do artigo 8.º, 
n.º 6, com vista a identificar e avaliar 
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possíveis atos de discriminação nos 
diferentes setores, com especial destaque 
para os setores predominantemente 
femininos;

Or. en

Alteração 142

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Fornecer dados e informações 
pertinentes ao Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género, a fim de permitir a 
comparabilidade e a avaliação desses 
dados a nível da União;

Or. en

Alteração 143

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Sensibilizar para a intersecção da 
discriminação salarial em razão do 
género com diferentes eixos de 
discriminação, como em razão da raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
em conformidade com a proteção 
garantida pela Diretiva 2000/43/CE ou 
pela Diretiva 2000/78/CE.

Or. en
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Alteração 144

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 4-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O organismo de supervisão deve 
apoiar os esforços envidados pelos 
Estados-Membros para lutar contra as 
disparidades salariais entre géneros, 
fornecendo orientações e partilhando as 
melhores práticas em matéria de medidas 
políticas e metodologias para determinar e 
comparar trabalho de igual valor, 
nomeadamente em todos os setores, 
dedicando especial atenção à luta contra 
a subvalorização sistémica do trabalho em 
setores predominantemente femininos e 
utilizando plenamente, se for caso disso, 
os dados, os conhecimentos e as 
capacidades do Instituto Europeu para a 
Igualdade de Género.

Or. en

Alteração 145

Proposta de diretiva
Artigo 28 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat), anualmente e em 
tempo útil, dados atualizados sobre as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres. Estas estatísticas devem ser 
discriminadas por género, setor económico, 
tempo de trabalho (tempo inteiro/parcial), 
controlo económico (propriedade 
pública/privada) e idade, e ser calculadas 
anualmente.

Os Estados-Membros devem fornecer à 
Comissão (Eurostat), anualmente e em 
tempo útil, dados atualizados sobre as 
disparidades salariais entre homens e 
mulheres. Estas estatísticas devem ser 
discriminadas por género, setor económico, 
tempo de trabalho (tempo inteiro/parcial), 
controlo económico (propriedade 
pública/privada), deficiência e idade, e ser 
calculadas anualmente e, sempre que 
possível, devem ser combinadas com 
dados anonimizados relativos a formas 
interseccionais de discriminação.
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Or. en

Alteração 146

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Ao informar a Comissão, os 
Estados-Membros devem igualmente 
apresentar-lhe um resumo dos resultados 
da sua avaliação do impacto do respetivo 
ato de transposição nas pequenas e médias 
empresas e incluir uma referência ao local 
onde essa avaliação se encontra publicada.

2. Ao informar a Comissão, os 
Estados-Membros devem igualmente 
apresentar um resumo dos resultados da 
sua avaliação do impacto da respetiva 
transposição nos trabalhadores e 
empregadores das microempresas e das 
pequenas e médias empresas e nos setores 
predominantemente femininos e incluir 
uma referência ao local onde essa 
avaliação se encontra publicada.

Or. en

Alteração 147

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de [oito anos após a sua 
entrada em vigor], os Estados-Membros 
devem comunicar à Comissão todas as 
informações sobre a forma como a presente 
diretiva foi aplicada e qual o seu impacto 
na prática.

1. No prazo de [cinco anos após a sua 
entrada em vigor], os Estados-Membros 
devem comunicar à Comissão todas as 
informações sobre a forma como a presente 
diretiva foi aplicada e qual o seu impacto 
na prática.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Enquanto correlatoras, ambas saudámos esta iniciativa esperada para garantir a igualdade de 
remuneração. O princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres é um dos 
valores fundamentais em que assenta a União. No entanto, continua a ser um grande desafio 
eliminar a disparidade salarial entre homens e mulheres na União. Situa-se em 14,1 % e quase 
não diminuiu nos últimos anos. Os rendimentos das mulheres continuam a ser 
desproporcionadamente inferiores aos dos homens.
 
O relatório sobre a aplicação da recomendação da Comissão de 20141 demonstra que, apesar 
de fazer parte do acervo da UE através da Diretiva de 20062, a implementação e aplicação do 
princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre homens e 
mulheres ainda são deficitárias em muitos Estados-Membros. Foram poucos os que adaptaram 
os seus sistemas jurídicos nacionais a este princípio. 

Embora as disparidades salariais entre homens e mulheres sejam provocadas por diversos 
fatores estruturais, como a discriminação salarial direta e indireta em razão do género, as 
interrupções da carreira ou o trabalho a tempo parcial, a falta de transparência salarial foi 
identificada como um dos principais obstáculos a tornar uma realidade a igualdade de 
remuneração por trabalho igual ou de valor igual.

Ao longo da vida, o acumular da disparidade salarial entre homens e mulheres pode resultar 
numa disparidade de pensões entre homens e mulheres de mais do dobro da disparidade 
salarial e aumenta a vulnerabilidade das mulheres à pobreza. O impacto da crise da 
COVID-19 tornou ainda mais premente a luta contra as desigualdades económicas que afetam 
as mulheres. Visto que os indicadores económicos sugerem que as disparidades salariais entre 
homens e mulheres podem aumentar em consequência da pandemia, é cada vez mais urgente 
resolver esta questão com novas medidas específicas a nível da União através de medidas 
vinculativas.

Direito à informação

A presente diretiva visa estabelecer a transparência salarial por parte dos empregadores, 
garantindo o direito dos trabalhadores à informação sobre o seu nível salarial individual e o 
nível salarial médio para os trabalhadores que fazem o mesmo trabalho ou um trabalho de 
valor igual. Isto permite-lhes ter conhecimento e tomar medidas em caso de discriminação 
salarial. Ao introduzir medidas vinculativas em matéria de comunicação de informações sobre 
as remunerações, a discriminação salarial em razão do género deixa de passar despercebida. 
Além disso, a avaliação conjunta das remunerações também ajuda a lutar contra os 
preconceitos inconscientes, ao exigir que os empregadores revejam os critérios utilizados para 
determinar os níveis salariais, a progressão na carreira e os sistemas de avaliação e 
classificação profissional quando se detetam disparidades salariais injustificadas.

As correlatoras acrescentaram a possibilidade de os trabalhadores solicitarem como são 
determinados os níveis de remuneração e a remuneração para cada categoria de trabalhadores, 

1 2014/124/UE
2 2006/54/CE
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nomeadamente através de sistemas existentes de avaliação ou de classificação profissional. 
Tal pode expor a discriminação salarial a que estão sujeitos e provar que estão a ser mal 
remunerados quando apresentarem pedidos de igualdade de remuneração. As correlatoras 
consideraram extremamente importante melhorar o exercício efetivo deste direito por parte de 
todos os trabalhadores e que os trabalhadores não sejam tratados de forma menos favorável 
como resultado do exercício desse direito. 

Comunicação de informações sobre as remunerações e obrigações 

A fim de garantir que o maior número possível de mulheres seja abrangido pelos direitos 
conferidos pela presente diretiva, as correlatoras decidiram baixar o limite inicial para 10 
trabalhadores, a fim de incluir as pequenas e médias empresas, que representam 70,9 % dos 
empregadores da UE. Por conseguinte, a fim de reduzir os encargos para as empresas mais 
pequenas, em especial as PME, o modelo de comunicação de informações sobre as 
remunerações estará associado à dimensão da empresa, devendo as empresas de maior 
dimensão apresentar relatórios com mais frequência. Todos os empregadores com 10 ou mais 
trabalhadores devem comunicar dados relacionados com a disparidade salarial entre homens e 
mulheres na sua organização. Os empregadores de maior dimensão, com mais capacidade 
administrativa, terão de apresentar informações com maior frequência.

As informações comunicadas dão uma imagem global das disparidades salariais entre homens 
e mulheres na organização. De certa forma, permite comparar os trabalhadores da mesma 
organização, bem como entre empregadores e setores.  Além disso, cria incentivos para que os 
empregadores evitem eventuais disparidades salariais e promove uma cultura de abertura em 
que os salários podem ser debatidos abertamente. As correlatoras insistiram na necessidade de 
os Estados-Membros prestarem apoio, assistência técnica e formação às empresas, em 
especial às microempresas e às PME, para que cumpram esta obrigação.

As correlatoras alargaram as componentes da informação que os empregadores devem 
fornecer ao abrigo das obrigações de comunicação de informações, como os critérios que 
utilizaram para determinar os níveis de remuneração.

Para tal, a obrigação de comunicar informações regularmente sobre as remunerações não será, 
por si só, suficiente para combater as raízes culturais que estão na base das desigualdades 
entre homens e mulheres. Por este motivo, as correlatoras propõem a introdução de um Plano 
de Ação em matéria de igualdade de género (GAP) para as empresas com, pelo menos, 10 
trabalhadores. Neste contexto, os representantes dos empregadores e dos trabalhadores devem 
elaborar em conjunto e chegar a acordo sobre o GAP com medidas e objetivos concretos para 
eliminar as discrepâncias detetadas e reduzir eventuais disparidades salariais injustificadas. 

Sistemas de avaliação e classificação profissional neutros do ponto de vista do género

Tal como acima referido, uma das causas estruturais das disparidades salariais é a falta de 
clareza jurídica dos conceitos jurídicos fundamentais. Embora o conceito de «remuneração» 
tenha sido clarificado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), vários legisladores 
nacionais não introduziram as clarificações do TJUE sobre o conceito de «remuneração» no 
seu direito nacional. Para garantir a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por 
trabalho de valor igual, os Estados-Membros terão agora de clarificar este princípio no seu 
direito nacional.
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Além disso, as avaliações profissionais devem ser realizadas utilizando uma metodologia 
sistemática que seja objetiva, neutra do ponto de vista do género e isenta de preconceitos, 
assegurando que as profissões tradicionalmente exercidas por mulheres são devidamente 
valorizadas e permitindo uma avaliação analítica que assegure comparações adequadas dos 
diferentes fatores e subfatores necessários para realizar tarefas diferentes. As correlatoras 
definiram a possibilidade de utilizar comparações intersetoriais, apelando aos Estados-
Membros para que disponibilizem as ferramentas e as metodologias necessárias para 
assegurar sistemas de avaliação e classificação profissional neutros do ponto de vista do 
género e, como resultado, níveis de remuneração neutros do ponto de vista do género. 

O papel dos representantes dos trabalhadores e dos parceiros sociais

O diálogo social e, em especial, a cooperação ativa dos parceiros sociais serão fundamentais 
para garantir a aplicação correta do conceito de igualdade de remuneração por trabalho igual 
ou de valor igual. Por conseguinte, os Estados-Membros devem, sem prejuízo da autonomia 
dos parceiros sociais, reforçar o desenvolvimento de capacidades dos parceiros sociais, a fim 
de promover a transparência salarial e combater a discriminação salarial em razão do género.
 
O papel dos parceiros sociais será essencial para proporcionar sistemas transparentes de 
remuneração e garantir que os sistemas de avaliação e classificação profissional são 
concebidos de forma neutra do ponto de vista do género, nomeadamente tendo em conta a 
experiência das trabalhadoras que trabalham em profissões predominantemente exercidas por 
mulheres. A sua participação é fundamental para compreender e combater a subavaliação das 
competências necessárias para realizar o seu trabalho. Os representantes dos trabalhadores são 
essenciais para prestar informações, apoio e assistência aos trabalhadores que são vítimas de 
discriminação. Podem solicitar ao empregador, em nome do trabalhador, informações e dados 
pormenorizados sobre a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho 
igual ou de valor igual ao nível da empresa. Também irão trabalhar em conjunto com o 
empregador na conceção de medidas corretivas relativamente aos casos injustificados de 
discriminação salarial em razão do género. Além disso, os representantes dos trabalhadores 
podem representar os trabalhadores em processos judiciais ou administrativos, limitando 
assim os obstáculos que o requerente possa enfrentar, nomeadamente o receio de vitimização.
 
A presente diretiva será aplicável a todos os trabalhadores conforme definido pela legislação, 
convenções coletivas e/ou práticas em vigor em cada Estado-Membro e tendo em conta a 
jurisprudência do TJUE. 

Interseccionalidade

Para que a diretiva abranja todos os trabalhadores, independentemente do género ou 
identidade de género, o projeto de relatório utiliza uma linguagem neutra que vai além das 
definições binárias. A linguagem do direito europeu encontra-se numa transição da linguagem 
binária para a linguagem neutra do ponto de vista do género e o presente projeto de relatório é 
uma das primeiras etapas.  Uma vez que a discriminação salarial nunca é justificável ou 
aceitável, o princípio da igualdade de remuneração não se deve aplicar apenas aos 
trabalhadores que se identifiquem como homens ou mulheres. A discriminação salarial em 
razão do género, em que o género da vítima desempenha um papel crucial, pode assumir 
muitas formas diferentes na prática e o grau de discriminação salarial é ainda maior para as 
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mulheres que estão sujeitas a formas interseccionais de discriminação em razão, 
nomeadamente, da raça, da etnia, do estrato social, do estatuto de migração, da religião, da 
crença, da orientação sexual ou da deficiência.

É essencial adotar uma abordagem interseccional para compreender, combater e resolver as 
inúmeras formas de discriminação que agravam as disparidades salariais entre homens e 
mulheres. Essa abordagem reflete-se igualmente no conteúdo legislativo do projeto de 
relatório, nos casos em que se refere que a indemnização ou reparação obtida com base na 
presente diretiva deve reconhecer e refletir situações em que a discriminação salarial em razão 
do género tenha intersetado com outros motivos de discriminação. Além disso, insta os 
Estados-Membros a assegurarem que as autoridades competentes avaliam devidamente a 
existência de discriminação baseada numa combinação de género e outro motivo de 
discriminação ao decidir sobre o nível das coimas por infrações.

Reconhecemos, no entanto, que, com base na jurisprudência do TJUE, a parte favorecida no 
que diz respeito à discriminação salarial em razão do género são os trabalhadores do sexo 
masculino. Consequentemente, optámos por utilizar uma definição de «disparidade salarial 
entre homens e mulheres» que considere o nível médio de remuneração dos colegas do sexo 
masculino como base de referência para medir as diferenças salariais.

Organismos de promoção da igualdade e organismos de supervisão

No projeto de relatório, as correlatoras procuraram especificar o papel dos organismos de 
promoção da igualdade e dos organismos de supervisão. A escolha do organismo ou do 
sindicato relevante para participar no cumprimento das diferentes obrigações da diretiva foi 
deixada ao critério dos Estados-Membros, a fim de ser compatível com a legislação e as 
práticas nacionais em vigor.

No entanto, embora as correlatoras estejam cientes de que os papéis dos organismos europeus 
de promoção da igualdade diferem entre Estados-Membros, a utilização de instituições já 
existentes é preferível à criação de novos órgãos administrativos e executivos. Para tal, os 
Estados-Membros devem assegurar a afetação de recursos suficientes aos organismos de 
promoção da igualdade para o desempenho eficaz e adequado das suas funções relacionadas 
com a luta contra a discriminação salarial.

Conclusão

Durante a elaboração do presente relatório, as correlatoras consultaram um vasto leque de 
partes interessadas, incluindo membros da sociedade civil, do mundo académico e de 
organizações não governamentais, sobre diversos temas, como comparações intersetoriais, 
organismos de promoção da igualdade e organismos de supervisão, parceiros sociais e 
instrumentos analíticos. Foi realizada uma audição de peritos durante a preparação do projeto 
inicial, com deputados ao Parlamento Europeu de ambas as comissões principais, tendo sido 
trocadas as primeiras reflexões e opiniões. 

Em última análise, o presente relatório visa promover a transparência salarial como forma de 
aplicar eficazmente o princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres e de 
colmatar as disparidades salariais entre homens e mulheres. É igualmente de salientar que a 
transparência salarial, por si só, não é suficiente para pôr termo às desigualdades estruturais e 
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de género existentes. Trata-se, no entanto, de um passo bem-vindo para a supressão dessas 
desigualdades, que deve ser complementado por medidas adicionais destinadas a colmatar as 
disparidades salariais, de pensões e de prestação de cuidados entre homens e mulheres.


