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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Contexto

A proposta de directiva funde num texto único as directivas que aplicam o princípio da 
igualdade de remuneração entre homens e mulheres  (incluindo a igualdade de tratamento nos 
regimes profissionais de segurança social) e as directivas  relativas à igualdade de tratamento 
no acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de trabalho, bem 
como a directiva relativa ao ónus da prova, nomeadamente:
- a Directiva 75/117/CEE (igualdade de remuneração entre os trabalhadores masculinos e 
femininos)
- a Directiva 76/207/CEE (concretização do princípio da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção 
profissionais e às condições de trabalho; alterada pela Directiva 2002/73/CE)
- a Directiva 86/378/CEE (aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres aos regimes profissionais de segurança social; alterada pela Directiva 96/97/CE)
- a Directiva 97/80/CE (ónus da prova nos casos de discriminação baseada no sexo);

Os objectivos visados pela proposta de "reformulação" são os seguintes:
- simplificar e codificar a legislação comunitária sobre a igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres;
- reforçar a segurança e a clareza jurídicas, apresentando um texto único e coerente que 

encontra raízes no contexto geral de abertura e acessibilidade da União Europeia aos seus 
cidadãos, e
- reflectir a jurisprudência do Tribunal de Justiça no domínio da igualdade de tratamento.

I. A Proposta

A necessidade de utilizar plenamente o potencial produtivo da força de trabalho europeia é 
essencial para a consecução das metas da estratégia de Lisboa. A promoção da participação 
das mulheres no mercado de trabalho e os esforços para eliminar as disparidades entre 
homens e mulheres constituem factores de sucesso cruciais.

Apesar do aumento registado nas taxas de emprego feminino, o fosso entre homens e 
mulheres no mercado de trabalho permanece muito elevado (17,2 pontos)1 As mulheres com 
poucas habilitações escolares e as mais velhas apresentam ainda taxas de emprego mais 
baixas.

O diferencial salarial entre homens e mulheres mantém-se nos 16% em média na UE e a 
situação pouco evoluiu nos últimos anos. Este diferencial deve-se sobretudo devido às 
diferenças em termos de participação na actividade económica, de estruturas de carreira e 
remuneração e a segregação profissional - as mulheres ocupam essencialmente postos de 
trabalho tradicionalmente considerados menos prestigiosos. 

A realização até 2010 do objectivo fixado na cimeira de Lisboa, ou seja, conseguir uma 

  
1 Relatório da Comissão sobre a igualdade entre homens e mulheres, 2004 (OM(2004)115.
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participação de 60% das mulheres na vida activa não contribuirá para a igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres, sobretudo enquanto uma grande percentagem de 
mulheres continuar a ocupar postos de trabalho mal remunerados e subavaliados.
É, pois, necessário proceder a uma reavaliação de certos critérios básicos para realizar a 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres no âmbito da formação e no mundo socio-
profissional:

II. A Proposta

O princípio da igualdade de remuneração entre homens e mulheres que efectuam um trabalho 
equivalente encontra-se consagrado no artigo 141º do Tratado. Segundo a interpretação do 
Tribunal de Justiça, este princípio como significando a igualdade de remuneração para um 
trabalho de igual valor, e é precisamente esta ideia que é retomada na reformulação das 
directivas.

A avaliação dos empregos por meio do "sistema de classificação profissional" que consta da 
presente proposta e que se apoia em critérios objectivos e não sexistas e inclui garantias 
contra todas as formas de discriminação constituirá um importante instrumento cuja utilização 
conduzirá a um mercado de trabalho transparente.

O crescimento do emprego está directamente ligado à possibilidade de conciliar a vida 
familiar e profissional (Cfr. relatório da Comissão, 2003). Assim sendo, será necessário 
assegurar, através desta directiva, a protecção, por um lado, dos homens e das mulheres que 
desejam ter filhos ou que têm filhos de tenra idade ou pessoas a cargo e que necessitam, por 
conseguinte, de cuidados especiais e, por outro, ter em conta as condições específicas das 
mulheres durante a gravidez e o período subsequente ao parto, de forma a que estas pessoas 
não sejam objecto de qualquer forma de discriminação, uma vez estas situações as tornam 
mais vulneráveis no âmbito da dura realidade do mundo profissional.

É necessário aumentar a eficácia das medidas adoptadas pelos Estados-Membros com vista a 
garantir uma melhor aplicação dos princípios da igualdade de remuneração e de tratamento, a 
fim que as pessoas afectadas pela violação destes princípios possa fazer valer e reconhecer os 
seus direitos no quadro de uma acção judicial prevista para o efeito pelo Estado-Membro. 

A relatora é favorável a um controlo e uma avaliação regular e periódica da eficácia das 
medidas decididas no quadro da presente directiva, consubstanciada na obrigação de os 
Estados-Membros apresentarem dados relativos à igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em matéria de acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às 
condições de trabalho no quadro dos relatórios e das estatísticas relativos à evolução do 
mercado de trabalho, tanto a nível nacional como à escala europeia.
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 6

(6) O assédio relacionado com o sexo e o 
assédio sexual são contrários ao princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres e devem por conseguinte ser 
considerados discriminação em razão do 
sexo para efeitos da presente directiva. 
Estas formas de discriminação ocorrem não 
só no local de trabalho, mas também no 
contexto do acesso ao emprego e à formação 
profissional.

(6) O assédio e o assédio sexual são 
contrários ao princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres e 
devem por conseguinte ser considerados 
discriminação em razão do sexo para efeitos 
da presente directiva. Estas formas de 
discriminação ocorrem não só no local de 
trabalho, mas também no contexto do acesso 
ao emprego e à formação profissional.

Alteração 2
Considerando 7

(7) Neste contexto, os empregadores e os 
responsáveis pela formação profissional 
deverão ser incentivados a tomar medidas 
para combater todas as formas de 
discriminação em razão do sexo e, em 
especial, medidas preventivas contra o 
assédio e o assédio sexual no local de 
trabalho, de acordo com as legislações e 
práticas nacionais.

(7) Neste contexto, os empregadores e os 
responsáveis pela formação profissional 
deverão ser incentivados a tomar medidas 
para combater todas as formas de 
discriminação em razão do sexo e, em 
especial, medidas preventivas contra o 
assédio e o assédio sexual no local de 
trabalho e no quadro do acesso ao emprego 
e à formação profissional, de acordo com as 
legislações e práticas nacionais.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Justificação

O assédio e o assédio sexual não ocorrem apenas lugar no local de trabalho, produzindo-se 
igualmente por ocasião do acesso ao emprego e à formação profissional.

Alteração 3
Considerando 8

(8) O princípio da igualdade de remuneração 
por trabalho igual ou de igual valor, tal 
como consagrado no artigo 141º do Tratado, 
constitui um importante aspecto do princípio 
da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres. É, por conseguinte, oportuno 
estabelecer novas disposições para a sua 
implementação.

(8) O princípio da igualdade de remuneração
por trabalho igual ou de igual valor, tal 
como consagrado no artigo 141º do Tratado 
e desenvolvido ulteriormente pela 
jurisprudência constante do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias, 
constitui um importante aspecto do princípio 
da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres e constitui uma parte essencial e 
inalienável do acervo comunitário relativo à 
discriminação sexual. É, por conseguinte, 
oportuno estabelecer novas disposições para 
a sua implementação.

Alteração 4
Considerando 24

(24) Tendo em conta o carácter fundamental 
do direito a uma protecção jurídica eficaz, é 
oportuno garantir que os trabalhadores 
continuem a beneficiar dessa protecção 
mesmo após o termo da relação que deu azo 
à alegada violação do princípio da igualdade 
de tratamento.

(24) Tendo em conta o carácter fundamental 
do direito a uma protecção jurídica eficaz, é 
oportuno garantir que os trabalhadores 
continuem a beneficiar dessa protecção 
mesmo após o termo da relação que deu azo 
à alegada violação do princípio da igualdade 
de tratamento. 

Deve beneficiar da mesma protecção o 
trabalhador que defenda ou testemunhe em 
favor de uma pessoa protegida por força da 
presente directiva.

Alteração 5
Título I, Artigo 1

A presente directiva visa assegurar a 
aplicação do princípio da igualdade de 

A presente directiva visa assegurar a 
aplicação do princípio da igualdade de 
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oportunidades e da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres no emprego e na 
actividade profissional.

oportunidades e da igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres no emprego e na 
actividade profissional.

Para o efeito, contém disposições de 
aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento em matéria de:

Para o efeito, contém disposições de 
aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento em matéria de:

a) acesso ao emprego, incluindo a 
promoção, e à formação profissional;

a) condições de trabalho, incluindo 
remuneração;

b) condições de trabalho, incluindo 
remuneração; 

b) regimes profissionais de segurança 
social;

c) regimes profissionais de segurança 
social.

c) acesso ao emprego, incluindo à 
promoção na carreira profissional, e à 
formação profissional.

Comporta igualmente disposições para 
garantir maior eficácia a essa aplicação, 
através do estabelecimento de 
procedimentos adequados.

Comporta igualmente disposições para 
garantir maior eficácia a essa aplicação, 
através do estabelecimento de 
procedimentos adequados.

Justificação

É necessário modificar a ordem de enumeração dos temas, a fim de os alinhar pela mesma 
ordem dos capítulos do Título II. Esta modificação é necessária para preservar a ordem dos 
capítulos do Título II.

Alteração 6
Título I, artigo 2, n° 1, alínea b)

b) discriminação indirecta: sempre que uma 
disposição, critério ou prática aparentemente 
neutro seja susceptível de colocar pessoas de 
um dado sexo numa situação de 
desvantagem comparativamente com 
pessoas do outro sexo, a não ser que essa 
disposição, critério ou prática seja 
objectivamente justificado por um objectivo 
legítimo e que os meios para o alcançar 
sejam adequados e necessários;

b) discriminação indirecta:
- sempre que uma disposição, critério ou 
prática aparentemente neutro seja 
susceptível de colocar pessoas de um dado 
sexo numa situação de desvantagem 
comparativamente com pessoas do outro 
sexo, a não ser que essa disposição, critério 
ou prática seja objectivamente justificado 
por um objectivo legítimo e que os meios 
para o alcançar sejam adequados e 
necessários;

- um tratamento menos favorável de uma 
mulher no quadro da gravidez ou da 
licença de maternidade na acepção da 
Directiva 92/85/CEE.
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Alteração 7
Artigo 2, nº 1, alínea c)

c) assédio: sempre que ocorrer um 
comportamento indesejado, relacionado 
com o sexo de uma dada pessoa, com o 
objectivo ou o efeito de violar a dignidade 
da pessoa e de criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante 
ou ofensivo,

c) assédio: sempre que ocorrer um 
comportamento indesejado com o objectivo 
ou o efeito de violar a dignidade da pessoa e 
de criar um ambiente intimidativo, hostil, 
degradante, humilhante ou ofensivo,

Justificação

O assédio não está ligado ao sexo de uma pessoa.

Alteração 8
Artigo 2, nº 1, alínea d)

d) assédio sexual: sempre que ocorrer um 
comportamento indesejado de carácter 
sexual, sob forma verbal, não-verbal ou
física, com o objectivo ou o efeito de violar 
a dignidade da pessoa, em particular pela 
criação de um ambiente intimidativo, hostil, 
degradante, humilhante ou ofensivo,

d) assédio sexual: sempre que ocorrer um 
comportamento indesejado de carácter 
sexual, sob forma verbal, física, ou de 
qualquer outro tipo, com o objectivo ou o 
efeito de violar a dignidade da pessoa, em 
particular pela criação de um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante 
ou ofensivo,

Justificação

Não existe qualquer diferença entre forma física e não-verbal.

Alteração 9
Artigo 2, nº 1, alínea e)

e) remuneração: o salário ou vencimento 
ordinário, de base ou mínimo, e quaisquer 
outras regalias pagas, directa ou 
indirectamente, em dinheiro ou em espécie, 
pela entidade patronal ao trabalhador pelo 
seu trabalho;

e) remuneração: o salário ou vencimento 
ordinário, e quaisquer outras regalias pagas, 
directa ou indirectamente, em dinheiro ou 
em espécie, pela entidade patronal ao 
trabalhador pelo seu trabalho;
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Justificação

O texto deveria referir qualquer vencimento e não apenas o de base ou mínimo.

Alteração 10
Título I, artigo 2, n° 1, alínea f bis) (nova)

f bis) "promoção profissional": o avanço 
na categoria ou no plano da 
responsabilidade, incluindo as respectivas 
condições de publicitação ou atribuição; 

Justificação

Afigura-se essencial definir o termo "promoção", para que o mesmo não possa constituir 
objecto de interpretação abusiva no intuito de se subtrair às condições em matéria de 
igualdade de oportunidades.

Alteração 11
Título I, Artigo 2, nº 2, alínea c) (nova)

c) qualquer tratamento menos favorável de 
uma mulher relacionado com a gravidez, a 
licença de parto ou a adopção.

Justificação

Por motivos de clareza e para facilitar a leitura da presente directiva, é necessário reunir 
num só artigo as diferentes situações que constituem uma discriminação, tal como definidas 
na Directiva 2002/73/CE que altera a Directiva 92/85/CE. É do mesmo modo desejável 
abranger a situação da adopção, contemplada pela Directiva 96/34/CE.

Alteração 12
Título I, artigo 3, n° 1

1. A presente directiva é aplicável à 
população activa, incluindo os trabalhadores 
independentes, os trabalhadores cuja 
actividade seja interrompida por doença, 
maternidade, acidente ou desemprego 
involuntário e as pessoas à procura de 
emprego e aos trabalhadores reformados e 

1. A presente directiva é aplicável à 
população activa, incluindo os trabalhadores 
independentes, os trabalhadores cuja 
actividade seja interrompida por doença, 
maternidade, paternidade, licença parental 
ou licença por razões familiares, acidente 
ou desemprego involuntário e as pessoas à 
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aos trabalhadores inválidos, bem como às 
pessoas a cargo desses trabalhadores, nos 
termos da legislação e/ou prática nacional.

procura de emprego e aos trabalhadores 
reformados e aos trabalhadores inválidos, 
bem como às pessoas a cargo desses 
trabalhadores, nos termos da legislação e/ou 
prática nacional.

Justificação

A directiva deveria garantir a protecção do homem e da mulher na sua qualidade de 
progenitores.

Alteração 13
Título II, Capítulo 1, Artigo 4

Para um mesmo trabalho ou para um 
trabalho a que for atribuído um valor igual, 
será eliminada, no conjunto dos elementos e 
condições de remuneração atribuível a uma 
única fonte, qualquer discriminação em 
razão do sexo.

Para um mesmo trabalho ou para um 
trabalho a que for atribuído um valor igual, 
será eliminada, no conjunto dos elementos e 
condições de remuneração, qualquer 
discriminação em razão do sexo.

Alteração 14
Título II, Capítulo 2, Artigo 8, alínea d)

(d) prever regras diferentes, salvo na 
medida do previsto nas alíneas (h), (i) e (j), 
para o reembolso das quotizações, quando o 
trabalhador abandone o regime sem ter 
satisfeito as condições que lhe garantam um 
direito diferido às prestações a longo prazo,

(d) prever regras diferentes, salvo na 
medida do previsto nas alíneas (h) e (j), para 
o reembolso das quotizações, quando o 
trabalhador abandone o regime sem ter 
satisfeito as condições que lhe garantam um 
direito diferido às prestações a longo prazo,

Justificação

A alínea (i) é mencionada como excepção ao princípio da igualdade de tratamento, o que 
constitui um erro, que é consequência do facto de na Directiva 96/97/CE a alínea( i) ser 
constituída por duas partes:

1) a actual alínea (i): "fixar níveis diferentes para as contribuições dos trabalhadores;"
2)a actual alínea (j): "fixar níveis diferentes para as contribuições das entidades patronais, 
excepto (...)".
Na presente proposta, a Comissão separou as duas alíneas.
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Alteração 15
Título II, Capítulo 2, Artigo 8, alínea g)

(g) interromper a manutenção ou a 
aquisição de direitos durante os períodos de 
licença de parto ou de licença por razões 
familiares, garantidas legal ou 
convencionalmente e remuneradas pela 
entidade patronal;

(g) interromper a manutenção ou a 
aquisição de direitos durante os períodos de 
licença de parto, parental ou de adopção, ou 
de licença por razões familiares, garantidas 
legal ou convencionalmente e remuneradas 
pela entidade patronal;

Justificação

A noção de licença de parto é distinta da noção de licença parental, que é uma licença 
concedida aos trabalhadores de ambos os sexos com fundamento no nascimento ou na 
adopção de um filho, para dele poderem cuidar durante pelo menos três meses até uma 
determinada idade, que poderá ir até aos oito anos de idade, a definir pelos 
Estados-Membros e/ou pelos parceiros sociais (n.º 1 da cláusula 2 da Directiva 96/34/CE do 
Conselho, de 3 de Junho de 1996, relativa ao acordo-quadro sobre a licença parental 
celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela CES).

Alteração 16
Título II, Capítulo 2, Artigo 8, alínea k)

(k) prever normas diferentes ou normas 
exclusivamente aplicáveis aos trabalhadores 
de determinado sexo, excepto na medida do 
previsto nas alíneas (h), (i) e (j), em relação 
à garantia ou à manutenção do direito a 
prestações diferidas quando o trabalhador 
abandone o regime,

(k) prever normas diferentes ou normas 
exclusivamente aplicáveis aos trabalhadores 
de determinado sexo, excepto na medida do 
previsto nas alíneas (h) e (j), em relação à 
garantia ou à manutenção do direito a 
prestações diferidas quando o trabalhador 
abandone o regime,

Justificação
A alínea (i) é mencionada como excepção ao princípio da igualdade de tratamento, o que 
constitui um erro, que é consequência do facto de na Directiva 96/97/CE a alínea( i) ser 
constituída por duas partes:
1) a actual alínea (i): "fixar níveis diferentes para as contribuições dos trabalhadores;"
2)a actual alínea (j): "fixar níveis diferentes para as contribuições das entidades patronais, 
excepto (...)".
Na presente proposta, a Comissão separou as duas alíneas.
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Alteração 17
Título II, artigo 13, n° 1, alínea c)

c) às condições de emprego e de trabalho, 
incluindo o despedimento, bem como a
remuneração tal como estabelecido na 
presente Directiva; 

c) às condições de emprego e de trabalho, 
incluindo o despedimento, bem como a 
remuneração tal como estabelecido na 
presente Directiva e no artigo 141º do 
Tratado;

Alteração 18
Título II, artigo 14

Os Estados-Membros podem manter ou 
adoptar medidas na acepção do nº 4 do 
artigo 141º do Tratado, a fim de assegurar, 
na prática, a plena igualdade entre homens e 
mulheres na vida profissional

Os Estados-Membros podem manter ou 
adoptar medidas na acepção do nº 4 do 
artigo 141º do Tratado, nomeadamente 
medidas de promoção do acolhimento/ 
guarda de crianças, e cuidado a outras 
pessoas dependentes, a fim de assegurar, na 
prática, a plena igualdade entre homens e 
mulheres na vida profissional, em particular 
no que diz respeito ao acesso ao emprego, à 
formação e à promoção profissional e às 
condições de trabalho. 

Justificação

O acolhimento/guarda de crianças assume uma importância crescente na salvaguarda da 
genuína igualdade de oportunidades. Torna-se extremamente importante especificar os casos 
em que cabe aplicar o princípio da igualdade de tratamento.

Alteração 19
Título II, Capítulo 3, Artigo 15, nº 1

1. Um tratamento menos favorável de uma 
mulher no quadro da gravidez ou da 
licença de maternidade constitui uma 
discriminação na acepção da presente 
directiva.

Suprimido
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Alteração 20
Título II, Capítulo 3, Artigo 15, nº 2

2. As mulheres que gozem de licença de 
maternidade têm o direito, após o termo da 
licença, de retomar o seu posto de trabalho 
ou um posto de trabalho equivalente em 
condições que não lhes sejam menos 
favoráveis, e a beneficiar de quaisquer 
melhorias nas condições de trabalho a que 
teriam tido direito durante a sua ausência.

As mulheres que gozem de licença de 
maternidade têm o direito, após o termo da 
licença ou após uma ausência directamente 
relacionada ou consecutiva a uma adopção 
ou a uma licença parental, de retomar o seu 
posto de trabalho ou um posto de trabalho 
equivalente em condições que não lhes 
sejam menos favoráveis, e a beneficiar de 
quaisquer melhorias nas condições de 
trabalho a que teriam tido direito durante a 
sua ausência.

Justificação

O anterior número 1 foi transferido para a alínea c) (nova) do número 2 do artigo 2º das 
Disposições Gerais do Título I, de forma a reunir num mesmo artigo todas as situações de 
discriminação.

É necessário aplicar plenamente os direitos relativos à maternidade e à paternidade 
prevendo medidas de  protecção eficazes contra a discriminação dos pais e das mães que 
invocam os direitos que lhes são conferidos em virtude da legislação nacional. As mulheres e 
os homens deveriam beneficiar da mesma protecção no caso de retomarem o seu posto de 
trabalho após uma licença relacionada com os cuidados a prestar a crianças pequenas. Esta 
alteração retoma uma alteração do Parlamento Europeu ao número 7 do artigo 2º da 
Directiva 2002/73/CE que altera a Directiva 76/207/CEE do Conselho relativa à 
concretização do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres no que se 
refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção profissionais e às condições de 
trabalho.

Alteração 21
Título III, Capítulo 3, Artigo 18

Os Estados-Membros introduzem na 
respectiva ordem jurídica interna as medidas 
necessárias para garantir a existência de 
uma real e efectiva indemnização ou 
reparação, conforme os Estados-Membros 
o determinem, pelos prejuízos e danos 
sofridos por uma pessoa lesada em virtude 
de um acto discriminatório em razão do 
sexo, de uma forma que seja dissuasiva e 
proporcional aos prejuízos sofridos .Tal 
indemnização ou reparação não estará 
sujeita à fixação prévia de um limite

Os Estados-Membros introduzem na 
respectiva ordem jurídica interna as medidas 
necessárias para garantir sanções efectivas, 
proporcionais e dissuasivas em caso de não 
respeito das obrigações na acepção da 
presente directiva. Qualquer indemnização 
ou reparação pelos prejuízos e danos 
sofridos por uma pessoa lesada em virtude 
de um tratamento contrário à presente 
directiva é real, efectiva e proporcional aos 
prejuízos sofridos, e não está sujeita à 
fixação prévia de um limite, salvo nos casos 
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máximo, salvo nos casos em que o 
empregador possa provar que o único 
prejuízo sofrido por um candidato na 
sequência de uma discriminação na acepção 
da presente directiva seja a recusa em tomar 
em consideração a respectiva candidatura.

em que o empregador possa provar que o 
único prejuízo sofrido por um candidato na 
sequência de uma discriminação na acepção 
da presente directiva seja a recusa em tomar 
em consideração a respectiva candidatura.

Justificação

A presente alteração é necessária para harmonizar este artigo com as considerações que 
figuram na rubrica 3. AS MEDIDAS CONSTANTES DA PROPOSTA DE DIRECTIVA, sob o 
subtítulo São as Seguintes as Principais Inovações da Presente Proposta, a saber "à extensão 
da jurisprudência em matéria de sanções/penas a todos os domínios abrangidos pela presente 
proposta, em linha com as alterações introduzidas pela Directiva 2002/73/CE - (ver artigos 
18º e 26º da presente proposta)", bem como com as considerações que figuram no TÍTULO 
IV. APLICAÇÃO, ou seja, "Requer que os Estados-Membros garantam um sistema de 
sanções eficazes, proporcionadas e dissuasivas a aplicar em caso de não respeito dos direitos 
que a directiva consagra, a fim de garantir o efeito útil da directiva. Os Estados-Membros 
são também instados a notificar a Comissão das medidas que tomarem nesta área".

Alteração 22
Título III, artigo 22, n° 1

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
adequadas para, de acordo com as suas 
tradições e práticas nacionais, promoverem o 
diálogo social entre os parceiros sociais, 
com vista à promoção da igualdade de 
tratamento, designadamente através da 
monitorização das práticas no local de 
trabalho, de convenções colectivas, de 
códigos de conduta, da investigação e do 
intercâmbio de experiências e boas práticas.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
adequadas para, de acordo com as suas 
tradições e práticas nacionais, promoverem o 
diálogo social entre os parceiros sociais, 
com vista à promoção da igualdade de 
tratamento, designadamente através da 
monitorização das práticas no local de 
trabalho, em matéria de formação 
profissional, de acesso, de promoção no 
emprego e de respeito de convenções 
colectivas, de códigos de conduta, da 
investigação e do intercâmbio de 
experiências e boas práticas.

Alteração 23
Título III, artigo 22, n° 3

3. Os Estados-Membros devem, de acordo 
com a legislação, as convenções colectivas 
ou as práticas nacionais, incentivar os 
empregadores a promoverem a igualdade de 

3. Os Estados-Membros devem, de acordo 
com a legislação, as convenções colectivas 
ou as práticas nacionais, incentivar os 
empregadores a promoverem a igualdade de 
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tratamento entre homens e mulheres no local 
de trabalho de modo planeado e sistemático.

tratamento entre homens e mulheres de 
modo programado e sistemático durante a 
formação profissional e em matéria de 
acesso e de promoção no plano do emprego 
e das condições de trabalho.

Alteração 24
Título IV, Artigo 24, alínea b)

b) sejam ou possam ser declaradas nulas e 
sem efeito, ou revistas, disposições 
contrárias ao princípio da igualdade de 
tratamento nos contratos ou nas convenções 
colectivas, nas tabelas e acordos salariais, 
nos estatutos do pessoal das empresas, nos 
regulamentos internos das empresas ou nos 
estatutos que regem as actividades das 
profissões independentes e das organizações 
patronais e de trabalhadores, nos contratos 
individuais de trabalho ou em quaisquer 
outros acordos;

b) sejam declaradas nulas e sem efeito, ou 
revistas, disposições contrárias ao princípio 
da igualdade de tratamento nos contratos de 
trabalho individuais ou colectivos, a tempo 
inteiro ou parcial, ou nas convenções 
colectivas, nas tabelas e acordos salariais, 
nos títulos de emprego, nos estatutos do 
pessoal das empresas, nos regulamentos 
internos das empresas ou nos estatutos que 
regem as actividades das profissões 
independentes e das organizações patronais 
e de trabalhadores, nos contratos individuais 
de trabalho ou em quaisquer outros acordos;

Alteração 25
Título IV, Artigo 27

Os Estados-Membros devem encorajar, em 
conformidade com a legislação nacional, 
com as convenções colectivas ou com a 
prática, os empregadores e os responsáveis 
pelo acesso à formação a adoptarem
medidas destinadas à prevenção de todas as 
formas de discriminação em razão do sexo, 
em particular do assédio e do assédio sexual 
no local de trabalho.

1. Os Estados-Membros devem garantir, em 
conformidade com a legislação nacional, 
com as respectivas convenções colectivas ou 
prática nacionais, medidas destinadas à 
prevenção de todas as formas de assédio, em 
particular do assédio sexual, durante a 
formação profissional e no âmbito do 
acesso e da promoção profissional, bem 
como no local de trabalho.

Alteração 26
Título IV, Artigo 27, nº 2 (novo)

2. Os empregadores e os responsáveis pelo 
acesso à formação profissional também 
deverão ser incentivados a tomar, no 
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âmbito das obrigações que lhes incumbem, 
as medidas a que se refere o nº 1 do 
presente artigo. 

Alteração 27
Título IV, Artigo 28

A execução do disposto na presente directiva 
não constitui, em caso algum, motivo 
suficiente para justificar uma redução do 
nível de protecção dos trabalhadores no 
domínio por ela abrangido, sem prejuízo do 
direito que assiste aos Estados-membros de 
adoptarem, consoante a evolução da 
situação, disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas diferentes 
das disposições em vigor à data de 
notificação da presente directiva, desde que 
sejam respeitadas as disposições nela 
previstas.

1. A execução do disposto na presente 
directiva não constitui, em caso algum, 
motivo suficiente para justificar uma 
redução do nível de protecção dos 
trabalhadores no domínio por ela abrangido, 
sem prejuízo do direito que assiste aos 
Estados-membros de adoptarem, consoante a 
evolução da situação, disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas diferentes das disposições
em vigor à data de notificação da presente 
directiva, desde que sejam respeitadas as 
disposições nela previstas.

2. Os Estados-Membros podem introduzir 
ou manter disposições relativas à protecção 
do princípio da igualdade de oportunidades 
e da igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres mais favoráveis do que as 
estabelecidas na presente directiva. 

Justificação

É necessário que os Estados-Membros possam, se o desejarem, adoptar legislação mais 
favorável em matéria de igualdade de tratamento, a fim de que o nível de protecção seja o 
mais elevado possível. 

Alteração 28
Título IV, Artigo 30

Os Estados-Membros zelarão por que as 
medidas tomadas em execução da presente 
directiva, bem como as normas já em vigor 
sobre esta matéria, sejam levadas ao 
conhecimento de todos os interessados por 
todos os meios adequados, por exemplo no 
local de trabalho.

Os Estados-Membros zelarão por que as 
medidas tomadas em execução da presente 
directiva, bem como as normas já em vigor 
sobre esta matéria, sejam levadas ao 
conhecimento de todos os interessados por 
todos os meios adequados, por exemplo no 
local de trabalho e no que se refere ao 
acesso ao emprego e à formação e 
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promoção profissionais..

Alteração 29
Título IV, artigo 31

1. Até …… os Estados-Membros 
transmitirão à Comissão todos os dados úteis 
que lhe permitam elaborar um relatório 
sobre a aplicação da presente directiva, a 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

1. Até …… os Estados-Membros 
transmitirão à Comissão todos os dados úteis 
que lhe permitam elaborar um relatório 
sobre a aplicação da presente directiva, a 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

2. Sem prejuízo do n° 1, os 
Estados-Membros comunicam à Comissão, 
de quatro em quatro anos, os textos das 
medidas adoptadas nos termos do n° 4 do 
artigo 141° do Tratado, bem como relatórios 
sobre essas medidas e a respectiva aplicação. 
Com base nestas informações, a Comissão 
adopta e publica de quatro em quatro anos
um relatório de avaliação comparativa 
dessas medidas, à luz da Declaração n° 28 
anexa ao Tratado de Amesterdão.

2. Sem prejuízo do n° 1, os 
Estados-Membros comunicam à Comissão, 
de dois em dois anos, os textos das medidas 
adoptadas nos termos do n° 4 do artigo 141° 
do Tratado, bem como relatórios sobre essas 
medidas e a respectiva aplicação. Com base 
nestas informações, a Comissão adopta e 
publica de dois em dois anos um relatório de 
avaliação comparativa dessas medidas, à luz 
da Declaração n° 28 anexa ao Tratado de 
Amesterdão.

Justificação

As medidas tomadas pelos Estados-Membros para aplicar a presente directiva devem ser 
enumeradas nos planos de acção nacionais a favor do emprego por eles apresentados 
anualmente à Comissão Europeia. Isso permitiria reunir num único texto todas as medidas 
nacionais relativas ao emprego, incluindo a igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres.
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