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Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 17
Considerando 2

(2) A igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres é um princípio fundamental, do 
direito comunitário que, nos termos do 
artigo 2º e do nº 2 do artigo 3º do Tratado, a 
Comunidade deve promover em todas as 
suas acções.

(2) A igualdade entre homens e mulheres é 
um princípio fundamental do direito 
comunitário, nos termos do artigo 2º e do nº 
2 do artigo 3º do Tratado e nos termos da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça. 
Estas disposições do Tratado proclamam a 
igualdade entre homens e mulheres 
enquanto "missão" e "objectivo" da 
Comunidade e impõem a obrigação positiva 
de promover a igualdade de tratamento em 
todas as suas acções.

Or. en

Justificação

O princípio fundamental não é um princípio de "igualdade de tratamento", mas de "igualdade" 
entre homens e mulheres (art. 2º e n° 2 do art. 3º do TCE, art. 23º da Carta dos Direitos 
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Fundamentais, considerando 4 da Directiva 2004/113). A frase: "Estas disposições do Tratado 
proclamam a igualdade entre homens e mulheres enquanto "missão" e "objectivo" da 
Comunidade", que figura no considerando 4 do preâmbulo da Directiva 2002/73, não deve ser 
suprimida, uma vez que exprime a natureza e a importância fundamental da igualdade do 
género, tal como proclamada pelo Tratado. Esta é a razão pela qual esta frase figura no 
considerando 5 da Directiva 2004/113.

Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 18
Considerando 2

(2) A igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres é um princípio fundamental, do 
direito comunitário que, nos termos do 
artigo 2º e do nº 2 do artigo 3º do Tratado, a 
Comunidade deve promover em todas as 
suas acções.

(2) A igualdade de tratamento entre homens 
e mulheres é um princípio fundamental, do 
direito comunitário que, nos termos do 
artigo 2º e do nº 2 do artigo 3º do Tratado, a 
Comunidade deve promover em todas as 
suas acções. A igualdade de tratamento 
inclui a igualdade para as pessoas que se 
submetem a uma mudança de género.

Or. en

Justificação

Esta disposição é necessária para garantir a aplicação das decisões do Tribunal de Justiça 
Europeu relativas à protecção dos direitos dos transsexuais. Ver também o novo nº 2, alínea c), 
do artigo 2º. Caso C-13/94 P vs. S e Cornwall County council Rec [1996, p. 1-2143] e Processo 
C-117/01 K.B. vs. National Health Service Pensions Agengy e Secretary of State [7 de Janeiro 
de 2004].

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 19
Considerando 4

(4) Os artigos 21º e 23º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia também 
proíbem qualquer forma de discriminação 
em razão do sexo e consagram o direito à 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em todas as áreas, incluindo o 
emprego, o trabalho e a remuneração.

(4) Os artigos 21º e 23º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia também 
proíbem qualquer forma de discriminação 
em razão do sexo e consagram o direito à 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em todas as áreas, incluindo o 
emprego, o trabalho, a remuneração e uma 
licença parental adequada como direito 
individual de cada progenitor.
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Or. en

Justificação

Isto está em sintonia com a Directiva sobre a licença parental (96/34/CE), que contempla a 
licença parental como um direito individual de cada progenitor.

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 20
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 relacionado com o sexo e o 
assédio sexual são contrários ao princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres e constituem 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, 
bem como à formação e a à promoção 
profissionais. Cabe por conseguinte proibir 
estas formas de discriminação. Na 
eventualidade da sua persistência, devem 
ser objecto de sanções dissuasivas e 
proporcionais perante os tribunais.

Or. fr

Justificação

Esta alteração faz referência aos artigos 13º, 137º e 141º do Tratado CE e à jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, por força do que a eliminação das discriminações de ordem sexual é um 
direito fundamental. 

Alteração apresentada por Emine Bozkurt

Alteração 21
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 

(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, incluindo 
no caso do grupo particularmente 
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assédio e o assédio sexual no local de 
trabalho, de acordo com as legislações e 
práticas nacionais.

vulnerável das mulheres alóctones, e, em 
especial, medidas preventivas contra o 
assédio e o assédio sexual no local de 
trabalho, trabalho, assim como no acesso ao 
emprego e à formação profissional, de 
acordo com as legislações e práticas 
nacionais.

Or. nl

Justificação

As mulheres alóctones sofrem amiúde uma dupla discriminação, tanto em razão do género como 
da sua origem. Cabe não esquecer este grupo de mulheres no quadro da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres. 

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 22
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, no acesso ao emprego, assim 
como à formação e à promoção 
profissionais, de acordo com as legislações 
e práticas nacionais.

Or. fr

Justificação

O assédio e o assédio sexual não ocorrem apenas no local de trabalho, mas também no que se 
refere ao acesso ao emprego e à formação e promoção profissionais.

Alteração apresentada por Anne Van Lancker e Christa Prets

Alteração 23
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) Os Estados-Membros, em 



AM\565760PT.doc 5/39 PE 357.804v01-00

PT

colaboração com os parceiros sociais, 
devem lutar contra o problema das 
persistentes diferenças salariais em razão 
do género e a segregação em razão do 
género no mercado de trabalho por meio de 
medidas que prevejam disposições flexíveis 
em matéria de tempo de trabalho e que 
permitam, tanto aos homens como às 
mulheres, conciliar a vida familiar com os 
compromissos profissionais com maior 
facilidade; isto implica medidas adequadas 
em matéria de licença parental de que 
possam beneficiar cada um dos 
progenitores, assim como a criação de 
serviços acessíveis e económicos para o 
acolhimento de crianças e de pessoas a 
cargo.

Or. en

Justificação

A exigência de igualdade entre mulheres e homens pressupõe modificações aplicáveis a ambos, 
tanto às mulheres como aos homens. Torna-se por isso importante que os Estados-Membros, em 
colaboração com os parceiros sociais, garantam estratégias para tornarem a igualdade entre 
homens e mulheres numa realidade.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 24
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) Os Estados-Membros, em 
colaboração com os parceiros sociais, 
devem lutar contra o problema das 
persistentes diferenças salariais em razão 
do género e a segregação em razão do 
género no mercado de trabalho por meio de 
medidas que prevejam disposições flexíveis 
em matéria de tempo de trabalho e que 
permitam, tanto aos homens como às 
mulheres, conciliar a vida familiar com os 
compromissos profissionais com maior 
facilidade; isto implica medidas adequadas 
em matéria de licença parental de que 
possam beneficiar cada um dos 
progenitores, assim como qualquer outra 
licença por razões familiares, sem criar por 
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tal motivo novos direitos financeiros ou de 
outro tipo.

Or. fr

Justificação

Trata-se de incluir na proposta todas as formas de licença de que podem beneficiar os homens e 
as mulheres, no âmbito da vida familiar, a fim de os proteger, sem que disso resulte a criação de 
novos direitos financeiros ou de outro tipo nos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Anne Van Lancker e Christa Prets

Alteração 25
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) Os Estados-Membros devem 
assegurar a recolha, publicação e 
actualização periódica de dados exactos 
relativos à utilização do sexo como factor 
actuarial determinante.

Or. en

Justificação

É importante que, em conformidade com a Directiva 2004/13, os Estados-Membros obtenham 
dados rigorosos sobre o uso do género como factor actuarial determinante.

Alteração apresentada por Anne Van Lancker e Christa Prets

Alteração 26
Considerando 13 ter (novo)

(13 ter) Toda a informação comunicada 
pelos Estados-Membros à Comissão nos 
termos do artigo 31º deve incluir dados 
exactos relativos à utilização do sexo como 
factor actuarial determinante, dados esses 
que devem ser compilados, publicados e 
actualizados periodicamente.

Or. en
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Justificação

Ver a alteração ao novo considerando 13 bis (novo).

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 27
Considerando 15 bis (novo)

(15 bis) Para aplicar os princípios da 
igualdade de oportunidades e da igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres em 
matéria de trabalho e emprego é importante 
aumentar a presença de mulheres com 
formação universitária em postos de 
trabalho que correspondam ao seu sector 
ou nível de formação; 

Or. el

Justificação

A percentagem de mulheres com diplomas universitários aumentou significativamente atingindo 
actualmente cerca de 60%. No entanto, o aumento do número de mulheres que ocupam postos 
elevados, correspondentes ao seu nível de formação, é desproporcionadamente baixo. A 
igualdade no sector do emprego pressupõe iguais oportunidades de acesso a postos de trabalho 
de qualquer nível no mercado de trabalho. A presença de mulheres em postos de trabalho de 
nível inferior à sua formação constitui, por essa razão, um tratamento discriminatório das 
mulheres.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 28
Considerando 16

(16) Em conformidade com o disposto no 
n° 4 do artigo 141° do Tratado, o princípio 
da igualdade de tratamento não impede os 
Estados-Membros de manter ou adoptar 
medidas que estabeleçam regalias 
específicas destinadas a facilitar o exercício 
de uma actividade profissional pelas pessoas 
do sexo sub-representado, ou a prevenir ou 
compensar desvantagens na sua carreira 
profissional.

(16) Em conformidade com o disposto no 
n° 4 do artigo 141° do Tratado, a fim de 
assegurar, na prática, a plena igualdade 
entre homens e mulheres na vida 
profissional, o princípio da igualdade de 
tratamento não impede os Estados-Membros 
de manter ou adoptar medidas que 
estabeleçam regalias específicas destinadas a 
facilitar o exercício de uma actividade 
profissional pelas pessoas do sexo 
sub-representado, ou a prevenir ou 
compensar desvantagens na sua carreira 
profissional. Dada a situação actual e tendo 
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em mente a Declaração nº 28 anexa ao 
Tratado de Amesterdão, os 
Estados-Membros devem, prioritariamente, 
esforçar-se por melhorar a situação das 
mulheres na vida profissional.

Or. en

Justificação

A primeira parte da primeira frase do nº 4 do artigo 141º do Tratado CE ("a fim de assegurar, 
na prática, a plena igualdade entre homens e mulheres na vida profissional"), que mostra a 
natureza das acções positivas enquanto meio para se alcançar uma efectiva igualdade entre 
géneros, foi omitida e deve ser acrescentada. A referência à Declaração nº 28 anexa ao Tratado 
de Amesterdão, que determina que "os Estados-Membros deverão ter antes de mais como 
objectivo melhorar a situação das mulheres" não deve ser suprimida, já que as desigualdades 
afectam de facto principalmente as mulheres, sendo urgentemente necessário remediar essas 
desigualdades, em primeira instância, por meio de acções positivas.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 29
Considerando 18

(18) O Tribunal de Justiça tem 
repetidamente reconhecido a legitimidade, 
em termos do princípio da igualdade de 
tratamento, de proteger a condição biológica 
da mulher na gravidez e na maternidade. A 
presente directiva não prejudica por 
conseguinte a Directiva 92/85/CEE do 
Conselho, de 19 de Outubro de 1992, 
relativa à implementação de medidas 
destinadas a promover a melhoria da 
segurança e da saúde das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho.

(18) O Tribunal de Justiça tem 
repetidamente reconhecido a legitimidade, 
em termos do princípio da igualdade de 
tratamento, de proteger a condição biológica 
da mulher na gravidez e na maternidade, 
assim como de prever medidas de protecção 
da maternidade como meio para se lograr 
alcançar uma efectiva igualdade entre os 
géneros. A presente directiva não prejudica 
por conseguinte a Directiva 92/85/CEE do 
Conselho, de 19 de Outubro de 1992, 
relativa à implementação de medidas 
destinadas a promover a melhoria da 
segurança e da saúde das trabalhadoras 
grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho 
nem a Directiva 96/34/CEE, de 3 de Junho 
de 1996, relativa ao Acordo-quadro sobre a 
licença parental.

Or. en

Justificação

Estas referências são muito importantes para a correcta interpretação das disposições relativas 
à protecção da maternidade e à compatibilização entre a vida familiar e profissional e, além 
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disso, para o futuro da Europa, já que as medidas relativas à protecção da maternidade e à 
conciliação entre a vida familiar e a vida profissional são indispensáveis para se lograr 
alcançar os objectivos sociais, económicos e estratégicos da União (Estratégia de Lisboa) e 
para dar resposta aos problemas demográficos da União, o que  constitui uma ameaça não só 
para o seu futuro, mas também para a sua sobrevivência.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 30
Considerando 19

(19) Por razões de clareza, é oportuno 
também consagrar expressamente a 
protecção dos direitos das mulheres em 
licença de maternidade no emprego, 
principalmente no que respeita ao direito de 
retomar o mesmo posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente, sem qualquer 
desvantagem nos respectivos termos e 
condições em resultado do usufruto dessa 
licença.

(19) Por razões de clareza, é oportuno 
também consagrar expressamente a 
protecção dos direitos das mulheres em 
licença de maternidade no emprego, 
principalmente no que respeita ao direito de 
retomar o mesmo posto de trabalho ou um 
posto de trabalho equivalente, sem qualquer 
desvantagem nos respectivos termos e 
condições em resultado do usufruto dessa 
licença, bem como de beneficiar de 
quaisquer melhorias ao nível das condições 
de trabalho a que teriam tido direito 
durante o seu período de ausência.

Or. en

Justificação

Este direito específico reflecte uma jurisprudência muito importante do Tribunal de Justiça 
Europeu, designadamente o caso C-136/95, Thibault [1998] Col. I-2011 e faz parte do "acervo 
comunitário".

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 31
Considerando 20

(20) A aplicação efectiva do princípio da 
igualdade de tratamento requer a instituição 
por parte dos Estados-Membros de 
procedimentos adequados.

(20) A aplicação efectiva do princípio da 
igualdade de tratamento requer a instituição 
por parte dos Estados-Membros de 
procedimentos adequados, tais como a 
comunicação à Comissão de estatísticas 
actualizadas relativas à situação no que diz 
respeito à aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento nas respectivas 
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legislações e práticas nacionais.

Or. fr

Justificação

Num propósito de clareza, torna-se necessário clarificar os termos "procedimentos adequados", 
os quais devem incluir os procedimentos de recolha e de divulgação de informação.
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Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 32
Considerando 20

(20) A aplicação efectiva do princípio da 
igualdade de tratamento requer a instituição 
por parte dos Estados-Membros de 
procedimentos adequados.

(20) A aplicação efectiva do princípio da 
igualdade de tratamento requer a instituição 
por parte dos Estados-Membros de 
procedimentos adequados, tais como a 
comunicação à Comissão de estatísticas 
actualizadas relativas à situação no que diz 
respeito à aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento nas respectivas 
legislações e práticas nacionais.

Or. en

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 33
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 defende ou 
testemunha em favor de uma pessoa 
protegida ao abrigo da presente directiva.

Or. en

Justificação

É muito importante prever a protecção dos colegas da vítima de discriminação que a apoiem 
enquanto testemunhas ou noutra função, uma vez que são também amiúde alvo de vitimização. 
Esta frase figurava na Directiva 2002/73/CE, tendo a experiência e estudos comprovado que as 
mulheres têm séria relutância em recorrer ao tribunal, ou inclusive às autoridades 
administrativas competentes, devido à inexistência de provas. Na verdade, os colegas da vítima 
de discriminação receiam a vitimização tanto como a própria vítima, pelo que evitam 
comparecer em tribuna ou diante de outras autoridades na qualidade de testemunhas.
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Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 34
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 defende ou 
testemunhe em favor de uma pessoa 
protegida ao abrigo da presente directiva.

Or. fr

Justificação

O direito de um trabalhador defender uma pessoa protegida ao abrigo da presente directiva ou 
testemunhar em seu favor é referido na Directiva 2002/73/CE. Parece ser justificado incluir na 
proposta em apreço o texto do considerando 17 da Directiva 2002/73/CE a fim de clarificar, de 
forma inequívoca, que esse trabalhador tem o direito de beneficiar da mesma protecção.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 35
Considerando 25

(25) Ficou claramente estabelecido 
pelo Tribunal de Justiça que, para que o 
princípio da igualdade de tratamento possa 
ser eficaz, a indemnização atribuída em caso 
de infracção deve ser adequada ao prejuízo 
sofrido. Em consequência, é oportuno 
excluir a fixação prévia de qualquer limite 
máximo para tal indemnização.

(25) Ficou claramente estabelecido 
pelo Tribunal de Justiça que, para que o 
princípio da igualdade de tratamento possa 
ser eficaz, sempre que a sanção prevista 
pela legislação nacional seja o pagamento 
de uma indemnização, a indemnização 
atribuída em caso de infracção deve ser 
adequada ao prejuízo sofrido. Em 
consequência, é oportuno excluir a fixação 
prévia de qualquer limite máximo para 
tal indemnização.

Or. en

Justificação

A redacção deste considerando pode gerar equívocos quanto à natureza das sanções impostas. 
Pode dar a falsa impressão de que a legislação da Comunidade Europeia apenas impõe o 
pagamento de uma indemnização como sanção em caso de infracção do princípio da igualdade 
entre os géneros.
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Alteração apresentada por Anne Van Lancker e Christa Prets

Alteração 36
Considerando 28 bis (novo)

(28 bis) Para uma melhor compreensão da 
diferença de tratamento entre homens e 
mulheres em questões de trabalho e de 
emprego, cabe desenvolver, analisar e 
disponibilizar, aos níveis indicados, dados e 
estatísticas comparáveis, específicas para 
cada género.

Or. en

Justificação

Os dados existentes nem sempre são suficientes.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 37
Artigo 1, nº 3

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 e da aplicação de 
sanções eficazes.

Or. en

Justificação

A referência à aplicação de sanções eficazes em caso de discriminação torna este parágrafo 
mais claro.

Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 38
Artigo 2, nº 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 

b) discriminação indirecta: sempre que uma 
disposição, critério ou prática aparentemente 
neutro seja susceptível de colocar pessoas de 
um dado sexo numa situação de 
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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;

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, não 
constituindo as considerações económicas 
ou orçamentais em si um objectivo 
legítimo;

Or. en

Justificação

Importa referir com muita clareza que a discriminação entre mulheres e homens não pode ser 
justificada por objectivos económicos ou orçamentais, e que estas considerações não serão 
consideradas como um objectivo legítimo. Isto torna explícita a jurisprudência estabelecida do 
Tribunal de Justiça Europeu, designadamente o Caso C-187/00 Helga Kutz-Bauer vs. Freie und 
Hansestadt Hamburg [2003] Col. I-2741 e o Caso C-77/02 Steinicke vs. Bundesanstallt für 
Arbeit [2003] Col. I-9027, que determina que não é admissível "justificar uma discriminação 
(...) pelo mero facto de a eliminação dessa discriminação implicar um aumento dos seus custos". 

Alteração apresentada por Teresa Riera Madurell

Alteração 39
Artigo 2, nº 1, alínea e) (nova)

e) assédio no trabalho: o ou os 
comportamentos em que, por meio de 
agressão verbal, isolamento social, difusão 
de críticas ou de rumores, ou outros 
comportamentos similares, se cria um 
ambiente profissional intimidatório, hostil 
ou humilhante para a pessoa que é objecto 
do mesmo.

Or. es

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 40
Artigo 2, nº 2, alínea b bis) (nova)

b bis) um tratamento menos favorável 
dispensado a uma mulher e relacionado 
com a sua gravidez ou com a sua licença de 
maternidade, na acepção da Directiva 



AM\565760PT.doc 15/39 PE 357.804v01-00

PT

92/85/CEE.

Or. fr

Justificação

Todo o tratamento menos favorável dispensado a uma mulher grávida ou em licença de 
maternidade deve ser igualmente considerado como discriminatório.

Por outro lado, uma vez que a licença de maternidade não está definida, torna-se necessário 
incluir uma referência à Directiva 92/85/CE.

Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 41
Artigo 2, nº 2, alínea c) (nova)

c) um tratamento menos favorável em 
razão da mudança de género.

Or. en

Justificação

Esta disposição é necessária para garantir a aplicação das decisões do Tribunal de Justiça 
Europeu relativas à protecção dos direitos dos transsexuais. Ver também o novo nº 2, alínea c), 
do artigo 2º. Caso C-13/94 P vs. S e Cornwall County council Rec [1996, p. 1-2143] e Processo 
C-117/01 K.B. vs. National Health Service Pensions Agengy e Secretary of State [7 de Janeiro 
de 2004].
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Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 42
Artigo 3, nº 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 
aos trabalhadores inválidos, bem como às 
pessoas a cargo desses trabalhadores, nos 
termos da legislação e/ou prática nacional.

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, 
acidente ou desemprego involuntário e as 
pessoas à 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.

Or. en

Justificação

A directiva deve prever a protecção tanto dos homens como das mulheres no seu papel de pais.

Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 43
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
Os Estados-Membros podem manter ou 
adoptar medidas na acepção do nº 4 do 
artigo 141º do Tratado, a fim de 
assegurarem, na prática, a plena igualdade 
entre homens e mulheres na vida 
profissional.

Or. en

Justificação

Actualmente, esta disposição figura no artigo 14º, Título II, Disposições Específicas, Capítulo 3, 
relativo ao 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. Esta deve 
ser uma disposição geral do Título I e, por esta razão, deve existir um novo artigo 4º após o 
actual artigo 3º.

É importante encorajar os Estados-Membros a darem aplicação a medidas de acção positiva, 
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pelo que esta disposição deve ser destacada como disposição geral, tal como é o caso na 
Directiva 2004/113/CE relativa ao princípio de igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres. Isto reforçará a coerência e a clareza da nova directiva. 

Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 44
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 atribuível a uma 
única fonte, qualquer discriminação em 
razão do sexo. Um empregador é obrigado a 
justificar a diferença de remuneração com 
base em razões objectivas, de acordo com o 
princípio de proporcionalidade.

Or. en

Justificação

É essencial que, sempre que um homem e uma mulher sejam contratados para realizar um 
mesmo trabalho ou um trabalho a que se atribui um valor idêntico, o empregador seja capaz de 
justificar qualquer diferença de remuneração com base em razões objectivas, não atinentes ao 
sexo. Isto explicita os princípios da jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, 
concretamente no caso Brunnhofer.

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 45
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
O presente capítulo é aplicável à população 
activa, incluindo os trabalhadores por 
conta própria, os cônjuges que prestem 
ajuda nas empresas familiares, os 
trabalhadores cuja actividade seja 
interrompida por doença, maternidade, 
licença de paternidade, licença parental, 
acidente ou desemprego involuntário e às 
pessoas à procura de emprego, aos 
trabalhadores inválidos, bem como às 
pessoas a cargo desses trabalhadores, nos 
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termos da legislação e/ou prática nacional  

Or. fr

Justificação

A presente directiva deve assegurar a igualdade profissional e doméstica.

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 46
Artigo 8, nº 1, 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 
maternidade, de paternidade e/ou de 
adopção ou de licença por razões familiares, 
garantidas legal ou convencionalmente e 
remuneradas pela entidade patronal;

Or. fr

Justificação

Sempre que o trabalhador possa, por força do direito nacional ou nos termos do artigo 16º da 
proposta, obter uma licença de paternidade ou de adopção, esta licença não deve originar a 
interrupção da manutenção ou aquisição dos seus direitos ao abrigo do regime profissional de 
segurança social.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 47
Artigo 13, nº 1, alínea a)

a) às condições de acesso ao emprego, ao 
trabalho independente ou à actividade 
profissional, incluindo os critérios de 
selecção e as condições de contratação, seja 
qual for o ramo de actividade e a todos os 
níveis da hierarquia profissional, incluindo a 
promoção;

a) às condições de acesso ao emprego, ao 
trabalho independente ou à actividade 
profissional, incluindo os critérios de 
selecção e de avaliação das qualificações e 
as condições de contratação e colocação em 
postos de trabalho de cada nível, seja qual 
for o ramo de actividade e a todos os níveis 
da hierarquia profissional, incluindo a 
promoção;
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Or. el

Justificação

A igualdade de tratamento no sector do emprego exige, entre outros, a selecção e colocação das 
mulheres em postos de trabalho disponíveis correspondentes e não inferiores às suas 
qualificações. A possibilidade de as mulheres valorizarem o mais possível os seus 
conhecimentos e capacidades na sua vida profissional é um aspecto importante do princípio da 
igualdade de oportunidades no sector do trabalho.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 48
Artigo 13, nº 3

3. Os Estados-Membros devem proceder 
periodicamente a um exame das actividades 
profissionais referidas no n° 2, com a 
finalidade de apreciar, tendo em 
consideração a evolução social, se se 
justificará manter as exclusões em questão. 
Devem comunicar à Comissão o resultado 
deste exame.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição está incluída no artigo 13º, como nº 3. Trata-se no entanto de uma disposição 
final da Directiva 76/207 e faz parte das disposições finais da directiva refeita como nº 3 do 
artigo 31º.
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Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 49
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

É importante encorajar os Estados-Membros a darem aplicação a medidas de acção positiva, 
pelo que esta disposição deve ser destacada como disposição geral, tal como é o caso na 
Directiva 2004/113/CE relativa ao princípio de igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres. Isto reforçará a coerência e a clareza da nova directiva. 

Actualmente, esta disposição figura no artigo 14º, Título II, Disposições Específicas, Capítulo 3, 
relativo ao 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. Esta deve 
ser uma disposição geral do Título I e, por esta razão, deve existir um novo artigo 4º após o 
actual artigo 3º, sob o Título I; ver alteração correspondente.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 50
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 manterão e adoptarão 
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, designadamente a 
disponibilização de estruturas económicas 
para o acolhimento de crianças.

Or. en

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 51
Artigo 14
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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, a fim de assegurar, 
na prática, a plena igualdade entre homens e 
mulheres na vida profissional. Neste âmbito, 
os  Estados-Membros devem oferecer às 
mulheres com filhos ou pessoas 
dependentes a cargo medidas de apoio 
apropriadas bem como a conjugação dessas 
medidas, ou a possibilidade de retomar o 
trabalho a tempo inteiro após um período 
de trabalho a tempo parcial no decurso do 
qual lhes será prestada a correspondente 
cobertura social, assistência médica e 
medicamentosa e a possibilidade de 
progressão profissional.

Or. el

Justificação

As mulheres com filhos pequenos, as mães de famílias mono parentais, as mulheres com pessoas 
dependentes a cargo são casos característicos de pessoas que, por terem responsabilidades 
familiares acrescidas, não têm as mesmas possibilidades de participação na vida profissional 
que os restantes trabalhadores. As medidas previstas no n° 4 do artigo 141° da Tratado deverão 
primeiro orientar-se para o caso das mulheres trabalhadoras com dificuldades para conciliar as 
obrigações profissionais e familiares. Nomeadamente no caso em que as necessidades familiares 
obrigam essas mulheres a trabalhar a tempo parcial durante certos períodos, é necessário 
garantir-lhes, durante esse período, a correspondente cobertura social, assistência médica e 
medicamentosa e a possibilidade de progressão profissional.

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 52
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

Or. fr

Justificação

Todo o tratamento menos favorável dispensado a uma mulher grávida ou em licença de 
maternidade deve ser igualmente considerado como discriminatório.

Por outro lado, uma vez que a licença de maternidade não está definida, torna-se necessário 
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incluir uma referência à Directiva 92/85/CE.

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 53
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.

2. As mulheres que gozem de licença de 
maternidade têm o direito, após o termo da 
licença, ou após uma ausência 
directamente ligada 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.

Or. fr

Justificação

As mulheres e os homens devem beneficiar da mesma protecção em matéria de reingresso ao 
posto de trabalho na sequência de uma licença ditada por razões familiares.

Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 54
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.

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. 
Uma mulher em licença de maternidade 
tem o direito de beneficiar de todos os 
termos e condições do emprego, à excepção 
dos relacionados com o salário de base 
mínimo ordinário.

Or. en
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Justificação

As mulheres em licença de maternidade devem ser tratadas para todos os efeitos como se não 
estivessem ausentes e não devem ser penalizadas pela sua ausência, excepto no que diz respeito 
ao salário pleno, como estabelecem casos do Tribunal de Justiça Europeu como Alabaster vs 
Woolwich plc, C-147/02 [2004] Col. 486 TJE, Boyle e outros vs Equal Opportunities
Commission, C-411/96 [1998] Col. 717 TJE, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des 
Travailleurs Salaries vs Thibault, C-136/95 [1998] Col. 399 TJE, Gillespie vs Northern Health e 
Social Services Board, C-342/93 [1996] Col. 214 TJE, Lewen vs Denda, C-333/97 [2000] Col. 
67 TJE e Merino Gómez vs Continental Industrias del Caucho SA, C-342/01 [2004] Col. 407 
TJE. 

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 55
Artigo 17, nº 1

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias, após possível recurso a outras 
autoridades competentes para assegurar que 
todas as pessoas que se considerem lesadas 
pela não aplicação, no que lhes diz respeito, 
do princípio da igualdade de tratamento,
possam recorrer a processos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se considerarem 
adequado, os processos de conciliação, para 
exigir o cumprimento das obrigações 
impostas pela presente directiva, mesmo 
depois de extintas as relações no âmbito das 
quais a discriminação tenha alegadamente 
ocorrido.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que todas as 
pessoas que se considerem lesadas pela não 
aplicação, no que lhes diz respeito, do 
princípio da igualdade de tratamento possam 
recorrer a processos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se considerarem 
adequado, os processos de conciliação, para 
exigir o cumprimento das obrigações 
impostas pela presente directiva, mesmo 
depois de extintas as relações no âmbito das 
quais a discriminação tenha alegadamente 
ocorrido.

Or. fr

Justificação

A proposta com esta redacção condiciona a acessibilidade aos processos judiciais ou 
administrativos a um recurso prévio perante outras instâncias, limitação esta que não se 
justifica.

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 56
Artigo 18

Os Estados-Membros introduzem na Os Estados-Membros introduzem na 
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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 
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.

respectiva ordem jurídica interna as medidas 
necessárias para garantir sanções eficazes, 
proporcionais e dissuasivas em caso de não 
cumprimento das obrigações previstas pela 
presente directiva. Toda a indemnização ou 
reparação pelos prejuízos sofridos por uma 
pessoa lesada em virtude de um acto 
discriminatório em razão do sexo deve ser 
efectiva e proporcional, e não estará sujeita 
à fixação prévia de um limite 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.

Or. fr

Justificação

Trata-se de compatibilizar este texto com uma parte dos objectivos do Título IV (aplicação) que 
solicita aos Estados-Membros a elaboração de um regime de sanções eficazes, proporcionais e 
dissuasivas, accionável em caso de violação dos direitos conferidos pela presente directiva e, 
por outro lado, com o Título III que diz respeito ao alargamento da jurisprudência em matéria 
de penas e sanções a todos os domínios visados pela presente proposta. 

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 57
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 
máximo, salvo nos casos em que o 
empregador possa provar que o único 
prejuízo sofrido por um candidato na 

Os Estados-Membros introduzem na 
respectiva ordem jurídica interna as medidas 
necessárias para garantir a existência de um 
remédio real e efectivo (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 
máximo, salvo nos casos em que o 
empregador possa provar que o único 
prejuízo sofrido por um candidato na 
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sequência de uma discriminação na acepção 
da presente directiva seja a recusa em tomar 
em consideração a respectiva candidatura.

sequência de uma discriminação na acepção 
da presente directiva seja a recusa em tomar 
em consideração a respectiva candidatura.

Or. en

Justificação

A redacção deste considerando pode gerar equívocos quanto à natureza das sanções impostas. 
Pode dar a falsa impressão de que a legislação da Comunidade Europeia apenas impõe o 
pagamento de uma indemnização como sanção em caso de infracção do princípio da igualdade 
entre os géneros.

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 58
Artigo 21, nº 2, alínea d) (nova)

(d) o intercâmbio de dados e de saber fazer 
com organismos europeus correspondentes, 
como o Instituto Europeu para a Igualdade 
dos géneros;

Or. el

Justificação

As entidades competentes nacionais deverão, para além da investigação da situação interna, 
entrar em contacto com organismos europeus para dar a conhecer os seus métodos e os 
resultados dos seus estudos, mas também para melhorarem o seu trabalho através da 
informação sobre os métodos e práticas dos organismos europeus.

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 59
Artigo 22, nº 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, durante a formação profissional e 
em matéria de acesso ao emprego e de 
promoção profissional, assim como através 
do acompanhamento de convenções 
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colectivas, de códigos de conduta, da 
investigação e do intercâmbio de 
experiências e boas práticas.

Or. fr
Justificação

Estas desigualdades de tratamento podem ocorrer apenas no local de trabalho, mas também 
manifestar-se no acesso ao emprego, à formação e à promoção profissionais, pelo que o 
acompanhamento das práticas deve englobar todos estes domínios.

Alteração apresentada por Anne Van Lancker e Christa Prets

Alteração 60
Artigo 22, nº 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, de convenções colectivas, de 
códigos de conduta, da investigação baseada 
no desenvolvimento e na análise de dados 
comparáveis, específicos para cada género, 
e do intercâmbio de experiências e boas 
práticas.

Or. en

Justificação

Os dados existentes nem sempre são suficientes.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 61
Artigo 22, nº 2

2. Sempre que compatível com as 
respectivas tradições e práticas nacionais, os 
Estados-Membros incentivam os parceiros 
sociais, sem prejuízo da respectiva 
autonomia, a promover a igualdade entre 
homens e mulheres e a celebrar, ao nível 

2. Sempre que compatível com as 
respectivas tradições e práticas nacionais, os 
Estados-Membros providenciam por que os 
parceiros sociais, sem prejuízo da respectiva 
autonomia, promovam a igualdade entre 
homens e mulheres e celebrem, ao nível 
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apropriado, acordos que estabeleçam regras 
de combate à discriminação nos domínios 
referidos no artigo 1° que estejam incluídos 
no âmbito da negociação colectiva. Estes 
acordos devem respeitar as disposições 
da presente directiva e as pertinentes 
medidas nacionais de execução.

apropriado, acordos que estabeleçam regras 
de combate à discriminação nos domínios 
referidos no artigo 1° que estejam incluídos 
no âmbito da negociação colectiva. Estes 
acordos devem respeitar as disposições 
da presente directiva e as pertinentes 
medidas nacionais de execução.

Or. en

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 62
Artigo 22, parágrafo 2

2. Sempre que compatível com as 
respectivas tradições e práticas nacionais, os 
Estados-Membros incentivam os parceiros 
sociais, sem prejuízo da respectiva 
autonomia, a promover a igualdade entre 
homens e mulheres e a celebrar, ao nível 
apropriado, acordos que estabeleçam regras 
de combate à discriminação nos domínios 
referidos no artigo 1° que estejam incluídos 
no âmbito da negociação colectiva. Estes 
acordos devem respeitar as disposições 
da presente directiva e as pertinentes 
medidas nacionais de execução.

2. Sempre que compatível com as 
respectivas tradições e práticas nacionais, os 
Estados-Membros incentivam os parceiros 
sociais, sem prejuízo da respectiva 
autonomia, a promover a igualdade entre 
homens e mulheres, a promover disposições 
laborais flexíveis com vista a favorecer a 
harmonização da vida profissional e da 
vida privada e a celebrar, ao nível 
apropriado, acordos que estabeleçam regras 
de combate à discriminação nos domínios 
referidos no artigo 1° que estejam incluídos 
no âmbito da negociação colectiva. Estes
acordos devem respeitar as disposições 
da presente directiva e as pertinentes 
medidas nacionais de execução.

Or. el

Justificação

As inúmeras responsabilidades familiares das mulheres funcionam com frequência como um 
desincentivo para o seu acesso ao mercado de trabalho e ao seu pleno emprego. Os Estados-
Membros devem promover o diálogo, também a nível dos parceiros sociais, sobre as 
possibilidades de conciliação das obrigações familiares e profissionais das mulheres, para que o 
seu acesso ao mercado de trabalho seja efectivo.

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 63
Artigo 22, nº 3

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

com a legislação, as convenções colectivas 
ou as práticas nacionais, incentivar os 
empregadores a promoverem a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres no local 
de trabalho, no acesso ao emprego, assim 
como à formação e à promoção 
profissionais, de modo programado e 
sistemático. 

Or. fr

Justificação

Estas desigualdades de tratamento podem ocorrer apenas no local de trabalho, mas também 
manifestar-se no acesso ao emprego, à formação e à promoção profissionais, pelo que o 
acompanhamento das práticas deve englobar todos estes domínios.

O termo "programado" incentivará ainda mais os empregadores a fazerem mais progressos na 
promoção da igualdade de tratamento entre homens e mulheres.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 64
Artigo 22, nº 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 
tratamento entre homens e mulheres no local 
de trabalho de modo planeado e sistemático.

3. Os Estados-Membros devem, de acordo 
com a legislação, as convenções colectivas 
ou as práticas nacionais, providenciar por 
que os empregadores promovam a igualdade 
de tratamento entre homens e mulheres no 
local de trabalho de modo planeado e 
sistemático. Deve ser dado conhecimento à 
opinião pública do défice dessa promoção 
por parte dos empregadores e esse défice de 
acção ser penalizado.

Or. en

Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 65
Artigo 22, nº 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 
tratamento entre homens e mulheres no local 

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

Or. en

Justificação

Relatórios recentes da Comissão mostram que, apesar da legislação em matéria de promoção 
da igualdade de tratamento, a discriminação ainda perdura no local de trabalho. Os Estados-
Membros devem exigir aos empregadores que tomem medidas pró-activas a fim de se eliminar 
as desigualdades e, em particular, para reduzir as diferenças ao nível das remunerações entre 
homens e mulheres. 

Alteração apresentada por Katerina Batzeli

Alteração 66
Artigo 22, parágrafo 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 
tratamento entre homens e mulheres no local 
de trabalho de modo planeado e sistemático.

 

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 
tratamento entre homens e mulheres no local 
de trabalho de modo planeado e sistemático. 
Os Estados-Membros lançarão igualmente 
acções de sensibilização do patronato, bem 
como do público em geral, sobre temas 
relacionados com a igualdade de 
oportunidades no sector do trabalho e do 
emprego.

Or. el

Justificação

A informação e sensibilização do público para a necessidade de assegurar a igualdade entre 
homens e mulheres no domínio do trabalho é uma condição prévia indispensável. A adopção de 
legislação e a sua aplicação obrigatória pelos Estados-Membros sem que, paralelamente, haja 
uma mudança de mentalidade, não basta para atingir, na prática, a igualdade no trabalho.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 67
Artigo 22, nº 4

4. Para o efeito, os empregadores devem ser 
incentivados a fornecer periodicamente aos 
trabalhadores e/ou aos seus representantes 
informações adequadas sobre a igualdade de 

4. Para o efeito, os empregadores devem ser 
incentivados a fornecer periodicamente aos 
trabalhadores e/ou aos seus representantes 
informações adequadas sobre a igualdade de 
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tratamento entre homens e mulheres na 
empresa.

tratamento entre homens e mulheres na 
empresa.

Essas informações podem incluir 
estatísticas sobre a proporção de homens e 
mulheres nos diferentes níveis da empresa
e possíveis medidas para melhorar a 
situação, em cooperação com os 
representantes dos trabalhadores.

Essas informações incluirão um relatório 
sobre a afectação de mulheres e homens às 
diferentes actividades assim como um 
inventário sobre a classificação das 
actividades, remunerações e diferenças 
salariais entre mulheres e homens e 
possíveis medidas para melhorar a situação, 
em cooperação com os representantes dos 
trabalhadores.

Or. fi
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Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 68
Artigo 22, nº 4

4. Para o efeito, os empregadores devem ser 
incentivados a fornecer periodicamente aos 
trabalhadores e/ou aos seus representantes 
informações adequadas sobre a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres na 
empresa.

4. Para o efeito, os empregadores serão 
incentivados a fornecer periodicamente aos 
trabalhadores e/ou aos seus representantes 
informações adequadas sobre a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres na 
empresa.

Essas informações podem incluir estatísticas 
sobre a proporção de homens e mulheres nos 
diferentes níveis da empresa e possíveis 
medidas para melhorar a situação, em 
cooperação com os representantes dos 
trabalhadores.

Essas informações devem incluir estatísticas 
sobre a proporção de homens e mulheres nos 
diferentes níveis da empresa e possíveis 
medidas para melhorar a situação, em 
cooperação com os representantes dos 
trabalhadores.

Or. en

Justificação

Relatórios recentes da Comissão mostram que, apesar da legislação em matéria de promoção 
da igualdade de tratamento, a discriminação ainda perdura no local de trabalho. Os Estados-
Membros devem exigir aos empregadores que tomem medidas pró-activas a fim de se eliminar 
as desigualdades e, em particular, para reduzir as diferenças ao nível das remunerações entre 
homens e mulheres. 

Alteração apresentada por Anne Van Lancker e Christa Prets

Alteração 69
Artigo 22, nº 4

4. Para o efeito, os empregadores devem ser
incentivados a fornecer periodicamente aos 
trabalhadores e/ou aos seus representantes 
informações adequadas sobre a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres na 
empresa.

4. Para o efeito, os empregadores devem ser
incentivados a fornecer periodicamente aos 
trabalhadores e/ou aos seus representantes 
informações adequadas sobre a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres na 
empresa.

Essas informações podem incluir estatísticas 
sobre a proporção de homens e mulheres nos 
diferentes níveis da empresa e possíveis 
medidas para melhorar a situação, em 
cooperação com os representantes dos 
trabalhadores.

Essas informações devem incluir estatísticas 
sobre a proporção de homens e mulheres nos 
diferentes níveis da empresa e possíveis 
medidas para melhorar a situação, em 
cooperação com os representantes dos 
trabalhadores.

Or. en
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Justificação

Importa assegurar que as informações incluam igualmente estatísticas sobre a representação de 
homens e mulheres.

Alteração apresentada por Mary Honeyball

Alteração 70
Artigo 22, nº 4

4. Para o efeito, os empregadores devem ser
incentivados a fornecer periodicamente aos 
trabalhadores e/ou aos seus representantes 
informações adequadas sobre a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres na 
empresa.

4. Para o efeito, os empregadores devem ser
incentivados a fornecer periodicamente aos 
trabalhadores e/ou aos seus representantes 
informações adequadas sobre a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres na 
empresa.

Essas informações podem incluir estatísticas 
sobre a proporção de homens e mulheres nos 
diferentes níveis da empresa e possíveis 
medidas para melhorar a situação, em 
cooperação com os representantes dos 
trabalhadores.

Essas informações podem incluir estatísticas 
sobre a proporção de homens e mulheres nos 
diferentes níveis da empresa, as respectivas 
remunerações relativas, e possíveis medidas 
para melhorar a situação, em cooperação 
com os representantes dos trabalhadores.

Or. en

Justificação

Uma questão-chave para a UE e para os Estados-Membros é a persistente diferença entre as 
remunerações de homens e mulheres. Relatórios recentes da Comissão mostram que, apesar da 
legislação em matéria de promoção da igualdade de tratamento, a discriminação ainda perdura 
no local de trabalho. O primeiro passo para tentar colmatar a diferença ao nível das 
remunerações consiste em identificar os casos de desigualdade salarial. Um dos problemas 
principais que se colocam ao pretender colmatar esta diferença prende-se com o facto de uma 
percentagem elevada dos empregadores não ter levado a cabo uma análise das remunerações, 
não dispondo por isso de informações sobre as remunerações relativas auferidas por homens e 
mulheres na sua empresa. Sem esta informação, não é possível dar resposta, de forma 
sistemática, à questão das desigualdades salariais na sua empresa. Esta alteração visa remediar 
esta situação e representa um primeiro passo para se lutar contra as desigualdades salariais de 
forma sistemática, com os trabalhadores e respectivos representantes, o que constitui um meio 
mais eficaz que as pessoas levarem a cabo acções a título individual devido a essas 
desigualdades.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 71
Artigo 26

Os Estados-Membros determinam o regime Os Estados-Membros determinam o regime 
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de sanções aplicável às violações das 
disposições nacionais aprovadas em 
execução da presente directiva e adoptam 
todas as medidas necessárias para assegurar 
a aplicação dessas sanções. As sanções, em 
que se pode incluir o pagamento de 
indemnizações à vítima, devem ser eficazes, 
proporcionais e dissuasivas. Os Estados-
Membros notificam a Comissão de tais à 
data indicada no artigo 33 e notificarão o 
mais rapidamente possível de qualquer 
posterior alteração às mesmas. 

de sanções aplicável às violações do 
princípio da igualdade de oportunidades e 
de igualdade de tratamento e adoptam todas 
as medidas necessárias para assegurar a 
aplicação dessas sanções. As sanções, em 
que se pode incluir o pagamento de 
indemnizações à vítima, devem ser eficazes, 
proporcionais e dissuasivas. Os Estados-
Membros notificam a Comissão de tais à 
data indicada no artigo 33 e notificarão o 
mais rapidamente possível de qualquer 
posterior alteração às mesmas. 

Or. en

Justificação

Os termos "regime de sanções aplicável às violações das disposições nacionais aprovadas em 
execução da presente directiva" pode gerar confusão. O TJE já estabeleceu que se deve prever e 
aplicar sanções eficazes às violações da proibição de discriminação de uma forma mais geral, 
ou do princípio da igualdade de tratamento. Isto implica que toda a violação de uma disposição 
nacional que proíba a discriminação do género, e não apenas as disposições de aplicação da 
directiva, assim como toda a violação directa da legislação comunitária tem de ser penalizada 
(inclusive por tribunais nacionais) por meio de sanções eficazes. 

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 72
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.

Os Estados-Membros, em conformidade 
com a legislação nacional, com as 
convenções colectivas ou com a prática 
nacional, comprometem-se a que os 
empregadores adoptem medidas eficazes 
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 durante o acesso ao 
emprego, assim como à formação e à 
promoção profissionais, e no que diz 
respeito às condições de trabalho.

Or. fr
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Justificação

Estas desigualdades de tratamento podem ocorrer apenas no local de trabalho, mas também 
manifestar-se no acesso ao emprego, à formação e à promoção profissionais, pelo que o 
acompanhamento das práticas deve englobar todos estes domínios.

Alteração apresentada por Anneli Jäätteenmäki

Alteração 73
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.

Os Estados-Membros devem assegurar, em 
conformidade com a legislação nacional, 
com as convenções colectivas ou com a 
prática, que os empregadores e os 
responsáveis pelo acesso à formação 
adoptem 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.

Or. en

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 74
Artigo 27, parágrafo 1 bis (novo)

Os empregadores e as pessoas responsáveis 
pelo acesso à formação profissional são 
igualmente incentivadas a tomar, no 
quadro das obrigações que lhes cabem, as 
medidas referidas no parágrafo anterior.

Or. fr

Justificação

Estas desigualdades de tratamento podem ocorrer apenas no local de trabalho, mas também 
manifestar-se no acesso ao emprego, à formação e à promoção profissionais, pelo que o 
acompanhamento das práticas deve englobar todos estes domínios.
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Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 75
Artigo 28 bis (novo)

Artigo 28º bis
Os Estados-Membros podem adoptar 
disposições relativas à protecção do 
princípio da igualdade de tratamento mais 
favoráveis do que as estabelecidas na 
presente directiva.

Or. fr

Justificação

Parece justificado manter e incluir na proposta em apreço o texto do artigo 8º-E, nº 1 da 
Directiva 2002/73/CE, uma vez que ele confere aos Estados-Membros a possibilidade de 
garantirem um nível de protecção mais elevado em matéria de igualdade de tratamento. 

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 76
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 durante o acesso ao 
emprego assim como à formação e à 
promoção profissionais.

Or. fr

Justificação

Estas desigualdades de tratamento podem ocorrer apenas no local de trabalho, mas também 
manifestar-se no acesso ao emprego, à formação e à promoção profissionais, pelo que o 
acompanhamento das práticas deve englobar todos estes domínios.

Alteração apresentada por Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Alteração 77
Artigo 31, nº 2 bis (novo)
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2 bis. Os Estados-Membros procederão ao 
exame das actividades profissionais 
referidas no nº 2 do artigo 13º com a 
finalidade de apreciar, tendo em 
consideração a evolução social, se se 
justificará manter as exclusões em questão. 
Comunicarão à Comissão o resultado deste 
exame de 4 em 4 anos. Com base nessa 
informação, a Comissão elaborará, de 4 em 
4 anos, um relatório destinado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Esta disposição está incluída no artigo 13º, como nº 3. Trata-se no entanto de uma disposição 
final da Directiva 76/207 e faz parte das disposições finais da directiva refeita como nº 3 do 
artigo 31º. Acresce que os relatórios periódicos dos Estados-Membros e da Comissão colocarão 
também o PE em condições de acompanhar a implementação do princípio da igualdade do 
género, sujeito aos riscos resultantes de derrogações persistentes e não transparentes. 

Alteração apresentada por Bernadette Vergnaud

Alteração 78
Artigo 32

A Comissão procederá à reavaliação do 
funcionamento da presente directiva até 30 
de Junho de 2008 e proporá ao Conselho as 
alterações eventualmente necessárias.

A Comissão procederá à reavaliação do 
funcionamento da presente directiva até 30 
de Junho de 2008 e proporá ao Conselho as 
alterações eventualmente necessárias.

A Comissão providenciará sobretudo por 
utilizar todos os instrumentos de acção ao 
seu dispor para sancionar os 
Estados-Membros que não tenham ainda 
transposto a referida directiva.

Or. fr

Justificação

Afigura-se essencial lembrar a importância das consequências da operação de transposição, 
que, se não for realizada, não permitirá aos cidadãos europeus beneficiar do presente texto nos 
seus Estados-Membros respectivos.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 79
Artigo 8, nº 1

1. As disposições contrárias ao princípio da 
igualdade de tratamento incluem as que, 
directa ou indirectamente, se baseiam no 
sexo para:

São contrárias ao princípio da igualdade de 
tratamento as disposições que, directa ou 
indirectamente, se baseiam no sexo e dão 
origem a:

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 80
Artigo 8, nº 1, alínea h)

h) fixar níveis diferentes para as prestações 
excepto, na medida do necessário, para 
atender a elementos de cálculo actuarial 
que sejam diferentes para os dois sexos em 
caso de regimes de contribuições definidas; 
no caso de prestações definidas financiadas 
por capitalização, determinados elementos 
podem ser desiguais se a desigualdade dos 
montantes resultar dos efeitos da utilização 
de factores actuariais que eram diferentes 
consoante o sexo na época em que foi 
instituído o regime de financiamento;

h) estabelecer níveis diferentes para as 
prestações ;

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 81
Artigo 8, nº 1, alínea j)

j) fixar níveis diferentes para as 
contribuições das entidades patronais, 
excepto:

j) estabelecer níveis diferentes para as 
contribuições das entidades patronais

- (i) no caso de regimes de contribuições 
definidas, se a finalidade for igualar ou 
aproximar, para ambos os sexos, os 
montantes das prestações de pensão 
baseadas nessas contribuições,
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- ii) no caso de regimes de contribuições 
definidas, financiadas por capitalização, se 
as contribuições das entidades patronais se 
destinarem a completar a base financeira 
indispensável para cobrir o custo dessas 
prestações definidas,

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer

Alteração 82
Artigo 8, nº 1, 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) estabelecer disposições diferentes ou 
disposições exclusivamente aplicáveis aos 
trabalhadores de determinado sexo quando o 
trabalhador abandone o regime.

Or. en

Justificação

Uma vez que as questões ligadas à remuneração serão objecto da revisão, cabe providenciar 
por que estas disposições dêem apenas aplicação ao nº 1 do artigo 141º do Tratado CE, sem 
todavia modificar o respectivo conteúdo.

Parece questionável se será compatível com o nº 1 do artigo 141º do Tratado CE autorizar 
contribuições mais elevadas ou prestações menos elevadas, em razão do sexo, nos regimes 
profissionais de segurança social, como prevê o artigo 6º, alínea h) do n° 1, da Directiva 
86/378/CEE, modificada pela Directiva 96/97/CE, retomado no artigo 8º, alínea h) do nº 1 da 
revisão, uma vez que esta possibilidade tem sido exclusivamente utilizada em detrimento dos 
trabalhadores do sexo feminino.

O problema da justificação da desigualdade de tratamento com base no sexo por cálculos 
actuariais não se coloca unicamente em relação às questões do emprego e do trabalho. Por isso,
a Comissão considera, a propósito da proposta de directiva em apreço, baseada no artigo 13º 
do Tratado CE, que esta prática é incompatível com as disposições do direito comunitário. Não 
seria justificado deixar a impressão, numa proposta de directiva destinada às entidades 
patronais e aos serviços financeiros que as contribuições mais elevadas  ou as prestações menos 
elevadas com base no sexo fossem autorizadas nos regimes profissionais de segurança social 
com base no nº 1 do artigo 141º do Tratado CE. A derrogação ao nº 1 do artigo 141º do Tratado 
CE, tal como actualmente prevista no artigo 6º, alínea h) do n°1, da Directiva 96/97/CE, é 
incompatível com o princípio da igualdade salarial entre trabalhadores do sexo masculino e 
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trabalhadores do sexo feminino, tal como esse princípio emana directamente do Tratado CE. 
Esta derrogação não deve figurar na nova directiva.

A alteração proposta ao artigo 8º, alíneas j) e k) do nº 1, é uma consequência disso mesmo. 
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