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SUGESTÕES

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 
sugestões

A)  na proposta de resolução que aprovar:

1. Partilha o objectivo da Comissão de analisar as causas da diferença de remuneração entre 
trabalhadores masculinos e femininos e de apresentar abordagens destinadas a superar esta 
diferença e a consequente segregação no mercado de trabalho feminino. Salienta que
existem já muitas análises e dados que indicam progressos demasiado lentos (de 17% em
1995 para 15% em 2005);

2. Chama a atenção para o facto de as estatísticas deverem ser coerentes, comparáveis, 
completas e capazes de fazer face aos novos sistemas de classificação e enquadramento do
pessoal e de reorganização do trabalho e considera que a diferença de remuneração não 
deve basear-se meramente em remunerações horárias ilíquidas mas deve ter igualmente 
em conta elementos como os complementos salariais individuais, a classificação
profissional, a organização do trabalho, a experiência profissional e a produtividade, a 
avaliar em termos não apenas quantitativos (horas de presença física no local de trabalho) 
mas também qualitativos;

3. Considera que se se pretende definir uma estratégia para superar a diferença salarial, a 
segregação, horizontal e vertical, e os estereótipos ligados às tarefas e aos sectores
tipicamente femininos, é necessário prever um quadro de acções a vários níveis –
legislativos e não só – estabelecendo uma distinção entre discriminações de remuneração 
e as diferenças salariais baseadas em factores que não a discriminação directa e indirecta, 
uma vez que sobre são directamente abrangidas pela legislação enquanto que as segundas 
devem ser combatidas através de políticas orientadas e medidas específicas;

4. Considera que as abordagens que visam reduzir a diferença salarial, tendo em
consideração os interlocutores a que se destinam – Estados-Membros, parceiros sociais e 
organismos de paridade – devem ser substancialmente organizadas em torno de um
conjunto adequado de políticas económicas, laborais e sociais e de medidas que incluam:

a) políticas específicas para conciliar a actividade profissional e a vida familiar e pessoal, 
que abranjam assistência às crianças e o fornecimento de outros serviços (que sejam
acessíveis independentemente do estatuto de trabalhador e da tipologia contratual), a
flexibilidade da organização do horário de trabalho, as licenças de maternidade, de 
paternidade, parentais e familiares, 

b) políticas fiscais e de previdência com medidas específicas para o género destinadas a 
compensar diferenças salariais injustas e injustificadas e a desenvolver o trabalho
feminino,

c) acções específicas incluídas nos planos nacionais para a aplicação as linhas de orientação
integradas na Agenda de Lisboa 2008/2010, adaptadas às especificidades locais de cada 



PE407.743v01-00 4/5 PA\727092PT.doc

PT

país e que garantam o respeito do calendário da roteiro para a paridade 2006/2010,

d) medidas concretas e precisas (segundo o n.º 4 do artigo 141.º do Tratado) para superar a
diferença salarial e a segregação, aplicadas pelos parceiros sociais e os organismos de
paridade, aos vários níveis contratuais e de sector tais como: a obrigação por parte dos 
parceiros sociais de concluírem acordos salariais, de efectuarem inquéritos sistemáticos
sobre a igualdade do tratamento salarial, de aplicarem planos de paridade a nível das 
empresas, de fixarem objectivos qualitativos e quantitativos e de referência, de garantirem 
o intercâmbio das melhores práticas validadas pelas partes interessadas e acompanhadas
pela indicação dos obstáculos e das dificuldades encontradas,

e) a inclusão da cláusula do respeito da paridade de género e salarial nos contratos públicos e 
a introdução de uma classificação específica, como um "certificado de qualidade das
políticas de género e salariais" a atribuir às empresas que inclua vantagens em termos de
acesso a medidas de apoio e fundos públicos nacionais, locais e europeus e de
financiamento interno dos concursos públicos;

B) no anexo:

1. Considera necessário dar uma interpretação e uma aplicação adequadas dos artigos 141.1 
e 141.2 do Tratado e intervir sobre a directiva nesta matéria – a nível europeu e/ou de
transposição e aplicação a nível nacional – com especial referência:

a) à noção de remuneração e de regimes profissionais, prevendo que a determinação dos 
mesmos se adeqúe aos dados e à avaliação inerentes aos novos sistemas de classificação
profissional,

b) à classificação profissional, garantindo que os novos sistemas de classificação e de 
enquadramento do pessoal bem como de organização do trabalho a utilizar sirvam de 
dados e grelhas para fixar as remunerações, tendo devidamente em conta o princípio de
comparabilidade,

c) às funções dos organismos de paridade, prevendo um papel reforçado destes juntamente 
com os parceiros sociais,

d) às informações fornecidas pelos empregadores sobre a paridade de tratamento entre 
trabalhadores femininos e masculinos na empresa, prevendo indicações mais específicas e 
orientadas para o respeito das diferenças de remuneração, com um maior envolvimento e 
um papel específico dos parceiros sociais e dos organismos de paridade;

2. Está convicta da necessidade de uma aplicação melhor e mais rápida das disposições da 
directiva sobre esta matéria, destinadas a superar as diferenças salariais garantindo que os 
Estados-Membros, os parceiros sociais e os organismos de paridade apliquem medidas
como as que são estabelecidas na "Estratégia-quadro para a igualdade entre homens e 
mulheres" aprovada pelos parceiros sociais em Março de 2005, que prevê:

a) a difusão de informações e linhas de orientação sobre meios práticos (em particular para 
as PME) para superar as diferenças salariais, incluindo nos contratos colectivos nacionais
ou de sector,
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b) o desenvolvimento de dados estatísticos (utilizando métodos que contemplem um número 
mais amplo de variáveis) específicos para o género, transparentes e acessíveis, a nível
nacional, sectorial e de empresa,

c) o desenvolvimento de sistemas de avaliação do trabalho que sejam transparentes, neutros 
do ponto de vista do género e com base nos quais se possa verificar, mesmo numa base 
individual, se as descrições de funções e os critérios de remuneração não são 
discriminatórios, 

d) uma formação específica destinada aos parceiros sociais, baseada num kit de instrumentos
analíticos e acções específicas, útil quer no momento da contratação quer da verificação 
da aplicação da legislação e das políticas relativas às diferenças salariais.
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