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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à aplicação 
do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade profissional
(COM(2004)0279 – C6-0037/2004 – 2004/0084(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2004)0279)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 3 do artigo 141º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0037/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros e o parecer da .......; (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
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, assim como em matéria de 
acesso ao emprego e à formação 
profissional, de acordo com as legislações 

  
1 JO C .../Ainda não publicado em JO.
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e práticas nacionais.

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 2
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) O princípio da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres já 
se encontra consagrado no artigo 141º do 
Tratado e confirmado pela jurisprudência 
constante do Tribunal de Justiça. Este 
princípio constitui uma parte essencial e 
indispensável tanto do acervo comunitário 
como da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça em matéria de discriminação com 
base no sexo.

Justificação

A presente alteração visa clarificar a actual situação de direito, fazendo, uma vez mais, 
referência às disposições de direito primário e à jurisprudência do Tribunal de Justiça. 

Alteração 3
Considerando 9

(9) É um facto que o princípio da 
igualdade de remuneração não se 
circunscreve a situações em que homens e 
mulheres trabalham para o mesmo 
empregador. De acordo com os acórdãos 
do Tribunal de Justiça do processo C-
320/00, A.G. Lawrence e outros contra 
Regent Office Care Ltd, Commercial 
Catering Group e Mitie Secure Services 
Ltd  e do processo C-256/01, Debra 
Allonby contra Acccrington & Rossendale 
College, Education Lecturing Services 
and The Secretary of State for Education 
and Employment , tem no entanto de 
haver uma única fonte à qual possam ser 
imputadas as diferenças constatadas nas 

(9) O Tribunal de Justiça verificou que, 
em certas condições, o princípio da 
igualdade de remuneração não se 
circunscreve a situações em que homens e 
mulheres trabalham para o mesmo 
empregador. 
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condições de remuneração, uma vez que 
de outra forma não existe uma entidade 
que seja responsável pela desigualdade e 
que possa restabelecer a igualdade de 
tratamento.

Justificação

Este considerando reporta-se, juntamente com o artigo 4º da proposta da Comissão, aos 
acórdãos do TJCE mencionados no texto original, que diziam respeito a situações muito 
específicas, que não se podem generalizar. Além disso, o considerando vai além do teor 
negativo das decisões que lhe estão na base. Acresce ainda que o TJCE considerou o critério 
relativo à não existência de uma fonte única como um motivo de exclusão da aplicabilidade 
da obrigação de igualdade de remuneração.

Alteração 4
Considerando 9 bis (novo)

(9 bis) Os Estados-Membros e os 
parceiros sociais devem solucionar os 
problemas persistentes de elevado 
diferencial salarial e segregação entre os 
géneros no mercado de trabalho mediante 
legislação flexível em matéria de horário 
de trabalho que permita tanto aos homens 
como às mulheres conciliar a vida 
familiar e profissional; tal implica a 
adopção de regulamentação adequada em 
matéria de licença parental a que possam 
aceder ...

Justificação

A promoção da igualdade entre homens e mulheres implica mudanças que tanto dizem 
respeito aos homens como às mulheres. Afigura-se, por conseguinte, essencial, que os 
Estados-Membros, em concertação com os parceiros sociais, diligenciem no sentido de uma 
participação quer dos homens, quer das mulheres na elaboração de novas estratégias com 
vista à concretização da igualdade.

Alteração 5
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis)  no caso de regimes de prestações 
definidas financiados por capitalização, 
tais como a conversão de parte de uma 
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pensão periódica num montante em 
capital, a transferência de direitos de 
pensão, uma pensão reversível pagável a 
um dependente como compensação pela 
renúncia a parte de uma pensão ou uma 
pensão reduzida quando um trabalhador 
opte pela reforma antecipada, alguns 
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.

Justificação

Para concretizar a alínea h) do artigo 8º da proposta de directiva em apreço, os pontos 
mencionados até agora no anexo da directiva 96/97/CE não devem ser completamente 
suprimidos, por razões de segurança jurídica, devendo, pelo menos, serem mencionados à 
parte nos considerandos. 

Alteração 6
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, 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, 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.

Justificação

Pretende-se com a presente proposta ajustar a formulação do considerando ao teor do artigo 
18º correspondente da proposta de directiva.
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Alteração 7
Considerando 28 bis (novo)

(28 bis) A fim de melhor compreender as 
causas de diferença de tratamento entre 
homens e mulheres em matéria de 
trabalho e emprego, importa proceder a 
uma avaliação dos dados e estatísticas 
existentes relativos ao género. Além disso, 
importa examinar em que medida ainda 
há necessidade de coligir novos dados 
relativos ao género. 

Justificação

Os números avançados pela Comissão no seu mais recente relatório sobre a igualdade entre 
homens e mulheres mostram que, apesar de todos os esforços comunitários, as diferenças de 
género ainda se mantêm. Para determinar as causas do diferencial salarial existente entre 
homens e mulheres são necessárias análises aprofundadas. A avaliação dos dados existentes, 
assim como das estatísticas relativas ao género, constitui um passo importante neste domínio. 
Além disso, importa examinar quais os domínios que carecem de um levantamento de dados e 
de que forma os mesmos podem ser coligidos. 

Alteração 8
Considerando 28 ter (novo)

(28 ter) A igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres em matéria de 
trabalho e emprego não se pode limitar à 
adopção de medidas legislativas. A União 
Europeia e os Estados-Membros devem 
antes promover de forma acrescida o 
processo de sensibilização para o 
problema da discriminação salarial, assim 
como uma mudança de mentalidades, 
associando, na medida do possível, todas 
as partes interessadas, quer a nível 
público, quer privado. O diálogo entre 
parceiros sociais pode prestar para o 
efeito um importante contributo.

Justificação

A discriminação começa na cabeça. As campanhas de esclarecimento nacionais e europeias 
podem promover uma mudança de mentalidades na vida profissional de todos os dias. Ao 
mesmo tempo, importa associar também outros grupos interessados, como os parceiros 
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sociais, no combate contra a discriminação.

Alteração 9
Artigo 2, nº 2, alínea b) bis (nova)

(b bis) Um tratamento menos favorável de 
uma mulher no quadro da gravidez ou da 
licença de maternidade na acepção da 
Directiva 92/85/CEE.

Justificação

Esta definição prevista no artigo 15º do projecto da Comissão deverá, por razões de 
coerência, ser retomada no Título I da proposta de directiva.

Alteração 10
Artigo 3

Artigo 3º Suprimido
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

Justificação

Esta disposição encontra-se na Directiva 96/97/CE, que tem como objectivo a concretização 
do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres nos regimes profissionais 
de segurança social. Por razões de coerência, esta disposição deverá, por conseguinte, 
figurar também no título II da directiva modificada, que regula os regimes profissionais de 
segurança social, o que ficará garantido com a alteração ao artigo 5º bis (novo).

Alteração 11
Artigo 4

Artigo 4º Artigo 4º



PE 355.544v01-00 10/15 PR\559056PT.doc

PT

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

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

Justificação

A proposta da Comissão remete para dois acórdãos do TJCE (Lawrence, Processo C-320/00, 
e Allonby, Processo C-256/01), que diziam respeito a situações muito específicas que não se 
podem generalizar. Além disso, a formulação proposta vai além do teor negativo das 
decisões que lhe estão na base, já que o TJCE considerou o critério "não atribuível à mesma 
fonte" apenas como um motivo de exclusão da aplicabilidade da obrigação de igualdade 
remuneração.

Alteração 12
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
O presente capítulo 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.

Justificação

Esta disposição encontra-se na Directiva 96/97/CE, que tem como objectivo a concretização 
do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres nos regimes profissionais 
de segurança social. Por razões de coerência, esta disposição deverá, por conseguinte, 
figurar também no título II da directiva modificada, que regula os regimes profissionais de 
segurança social, o que ficará garantido com a alteração ao artigo 5º bis (novo).

Alteração 13
Artigo 15, nº 1
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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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Justificação

Na sequência de uma alteração anterior, esta disposição deverá, por razões de coerência, 
fazer parte da definição geral do artigo 2º da proposta de directiva em apreço, podendo, por 
conseguinte, ser aqui suprimida.

Alteração 14
Artigo 18

Artigo 18º Artigo 18º

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

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 sequência de uma 
discriminação na acepção da presente 
directiva seja a recusa em tomar em 
consideração a respectiva candidatura. É 
permitida a fixação de limites máximos 
atendendo aos regimes profissionais de 
segurança social.

Justificação

A extensão da interdição de princípio de um limite máximo de indemnização previsto no 
artigo 18º da proposta de directiva, constitui, atendendo aos regimes profissionais de 
segurança social, uma extensão clara do actual âmbito de aplicação da directiva. 
Justifica-se, por conseguinte, conceder neste momento aos Estados-Membros, neste domínio, 
competências para poder fixar os limites máximos para as indemnizações solicitadas. 

Alteração 15
Artigo 21, nº 1
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1. Os Estados-Membros designam um ou 
mais órgãos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento entre todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação em razão do sexo. 
Esses órgãos podem estar integrados em 
organismos com responsabilidade a nível 
nacional, pela defesa dos direitos humanos 
ou pela salvaguarda dos direitos 
individuais.

1. Os Estados-Membros designam um ou 
mais órgãos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade 
de tratamento entre todas as pessoas, sem 
qualquer discriminação em razão do sexo, 
exceptuando os regimes profissionais de 
segurança social. Esses órgãos podem 
estar integrados em organismos com 
responsabilidade a nível nacional, pela 
defesa dos direitos humanos ou pela 
salvaguarda dos direitos individuais.

Justificação

A extensão das competências dos órgãos responsáveis pela promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio da igualdade de tratamento, a que se refere o artigo 21º, 
constitui, atendendo aos regimes profissionais de segurança social, uma extensão clara do 
actual âmbito de aplicação da directiva. De momento, tal  não deverá ser o caso.

Alteração 16
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 da análise dos dados 
existentes em matéria de género e do 
intercâmbio de experiências e boas 
práticas.

Justificação

Os números avançados pela Comissão no seu mais recente relatório sobre a igualdade entre 
homens e mulheres mostram que, apesar de todos os esforços comunitários, as diferenças de 
género ainda se mantêm. Para determinar as causas do diferencial salarial existente entre 
homens e mulheres são necessárias análises aprofundadas. A avaliação dos dados existentes,
assim como das estatísticas relativas ao género, constitui um passo importante neste domínio.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Objectivo da proposta da Comissão:

A proposta da Comissão tem por objectivo modernizar e simplificar a legislação comunitária 
no domínio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de emprego e de 
trabalho, a fim de garantir maior clareza e segurança jurídica. Para tanto, a Comissão reúne 
num único texto jurídico uma série de disposições legislativas comunitárias existentes. Trata-
se, mais concretamente, das directivas relativas aos princípios da igualdade de remuneração, 
da igualdade de tratamento nos regimes profissionais de segurança social, da igualdade entre 
homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção 
profissionais e às condições de trabalho e as directivas relativas ao ónus da prova (Directiva 
75/117/CEE; Directiva 76/207/CEE; Directiva 2002/73/CE; Directiva 86/378/CEE; Directiva 
96/97/CE; Directiva 97/80/CE; Directiva 98/52/CE). Além disso, a Comissão teve em conta 
na sua proposta a abundante jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias.

II. Desenvolvimento do direito em matéria de igualdade de tratamento

A proposta da Comissão não se limita a uma mera consolidação do direito comunitário no 
domínio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres em matéria de emprego e de 
trabalho, tendo sobretudo em vista, com esta nova redacção, fazer aplicar disposições 
precisas, nomeadamente no tocante às disposições horizontais da protecção jurídica, 
aplicáveis até agora  a determinados domínios sectoriais, em todos os domínios abrangidos 
pela proposta em apreço.

III. Conteúdo da Directiva:

A proposta divide-se em cinco títulos. No Título 1, expõem-se os objectivos essenciais da 
Directiva, apresentando-se uma definição uniforme de conceitos, mais concretamente os 
conceitos de "discriminação directa " e "discriminação indirecta", assim como de "assédio em 
razão do sexo" e "assédio sexual".

O Título 2 retoma uma vez mais, tendo em conta a jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias, o princípio da igualdade de remuneração. Incluem-se, além disso, as 
disposições existentes relativas ao princípio da igualdade de tratamento nos regimes 
profissionais de segurança social, tendo em conta a jurisprudência mais recente.

O Título 3 contém uma série de disposições horizontais que visam melhorar a protecção 
jurídica das vítimas de discriminação, nomeadamente o recurso à via judicial em caso de 
incumprimento do princípio da igualdade de tratamento, a possibilidade de determinadas 
organizações poderem intervir em processos judiciais e/ou administrativos, a possibilidade, 
em caso de discriminação, de exigir uma indemnização e inversão do ónus da prova, quando 
haja suspeita de discriminação. A culminar estas disposições horizontais são instituídos 
organismos de promoção da igualdade de tratamento e da adopção de medidas destinadas a 
incentivar o diálogo social entre parceiros sociais. Estas disposições que, em grande medida, 
já foram introduzidas pela Directiva 2002/73, deverão agora ser aplicadas em todos os 
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domínios contemplados na proposta da Comissão.
Os Títulos 4 e 5 contêm disposições de aplicação da directiva e as disposições finais.

IV. Igualdade de tratamento - um balanço

O princípio da igualdade das remunerações entre homens e mulheres que executem um 
trabalho equivalente já está há décadas consagrado no direito primário: artigo 141º do 
Tratado. O Tribunal de Justiça desenvolveu este princípio essencial do direito comunitário nos 
numerosos e percursores acórdãos que proferiu sobre a matéria, tendo desse modo dado 
impulsos decisivos na luta contra a discriminação nos Estados-Membros.
Não obstante, esta situação jurídica, o diferencial salarial entre homens e mulheres na União 
Europeia permanece, nos últimos anos, preocupantemente elevado, não obstante o aumento da 
taxa de emprego das mulheres. Disso são reveladores os números do relatório da Comissão 
sobre a igualdade de tratamento entre homens e mulheres em 20041 e 20052. O diferencial 
salarial específico do género na União Europeia continua a ser em média de 16%, sendo as 
discrepâncias mais elevadas no sector privado do que no sector público. As mulheres com um 
nível de formação pouco elevado e as mulheres mais velhas continuam a ter uma taxa de 
emprego inferior às dos seus colegas masculinos. Além disso, existem diferenças nas carreiras 
profissionais e nas estruturas de remuneração entre homens e mulheres. Existe aqui, com 
frequência, uma relação directa com a possibilidade de conciliar a vida familiar e profissional. 
A conclusões idênticas chegou também o relatório sobre salário igual para trabalho de igual 
valor, elaborado, há mais de quatro anos pela Comissão dos Direitos da Mulher e da 
Igualdade de Oportunidades 3. Não obstante todos os esforços desenvolvidos, que contaram 
paralelamente com uma multiplicidade de leis europeias e nacionais, estes números pouco se 
alteraram nos últimos anos.

V. Observações e pontos críticos

A relatora subscreve e apoia o objectivo fundamental estabelecido pela Comissão, isto é, 
simplificar e clarificar com a presente directiva o direito vigente. A relatora está convicta de 
que esta nova versão da directiva constitui um desenvolvimento do direito comunitário 
favorável às mulheres.

A relatora observa, todavia, também que, comparativamente com a situação nos Estados-
Membros e não obstante o direito comunitário existente, não foi possível, até à data, pôr 
efectivamente termo à desigualdade de tratamento entre homens e mulheres. As condições 
jurídicas existem no papel, ainda que o prazo de transposição de alguns textos - a Directiva 
2002/73/CE, por exemplo, que introduz uma série de inovações positivas - ainda não expirou 
e ainda se aguardem, por conseguinte, os respectivos resultados.

  
1 COM(2004)115 final de 19.2.2004.
2 COM(2005) 44 final de 14.2.2005.
3 PE nº A5-0275/2001; Resolução de 20 de Setembro de 2001.
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A relatora observa, além disso, que a directiva não se limita a uma mera consolidação. Pelo 
contrário, nos termos da directiva, o âmbito de aplicação das disposições horizontais 
dever-se-á estender também a domínios como os regimes profissionais de segurança social, o 
que constituirá um desenvolvimento substantivo do direito comunitário, cujas repercussões 
ainda não poderão ser avaliadas de forma definitiva. Nestes casos, seria adequado proceder a 
uma análise cuidada para julgar da oportunidade de seguir a proposta da Comissão na sua 
globalidade.

A relatora sugere que os Estados-Membros dêem passos consistentes na aplicação do direito 
comunitário e encetem, para tanto, novas vias na luta contra a discriminação. A discriminação 
começa na cabeça. As campanhas de informação, nacionais e europeias, podem promover 
uma mudança de mentalidades na vida profissional de todos os dias.

Paralelamente, trata-se de associar outros grupos associados como os parceiros sociais, para 
que intensifiquem a luta contra a discriminação. É indispensável que os Estados-Membros e 
os parceiros sociais se ocupem do problema do diferencial salarial relacionado com o género, 
que continua a ser elevado, e da segregação entre os sexos que continua a caracterizar o 
mercado de trabalho. Os parceiros sociais podem a este nível desempenhar um papel decisivo, 
promovendo regulamentação laboral flexível que permita tanto às mulheres como aos homens 
melhor conciliar a vida profissional e familiar. 
Para identificar as causas do diferencial salarial entre homens e mulheres, são necessárias 
análises aprofundadas. A recolha e avaliação de dados, novos e já existentes, assim como as 
estatísticas relativas ao género podem ser úteis. Por fim, os Estados-Membros poderão 
também dar um contributo importante no tocante à investigação das causas, estabelecendo um 
intercâmbio de "boas-práticas".


	559056pt.doc

