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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

 

As medidas para a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar são um requisito não 

só para os direitos das mulheres, mas também são necessárias para a salvaguarda dos direitos 

dos homens e a igualdade de género em geral. São também essenciais para a economia da UE, 

nomeadamente para combater os efeitos negativos do envelhecimento da população e da 

escassez de trabalhadores.  

 

A situação das mulheres no mercado de trabalho continua a ser um desafio – a taxa de 

emprego das mulheres é de 64 %, em média na UE, face a 76 % para os homens. De acordo 

com a evidência, o motivo principal para a inatividade no mercado de trabalho no caso das 

mulheres é a falta de uma possibilidade real de conciliação do trabalho profissional com as 

obrigações familiares. Consequentemente, a disparidade de género nas pensões, que resulta de 

desigualdades acumuladas no decurso da vida das mulheres e dos seus períodos de ausência 

do mercado de trabalho, está em 40 % em média para a União1. Os progressos em matéria de 

igualdade de género no mercado de trabalho têm sido lentos e são necessárias medidas para a 

conciliação entre a vida profissional e a vida familiar para mudar esta tendência2. Além disso, 

as políticas para a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar são essenciais para 

uma resposta efetiva à escassez de trabalhadores e ao crescente envelhecimento da 

população3.    

 

A relatora gostaria de dar especial atenção ao objetivo da presente diretiva de aumentar o 

emprego das mulheres e de refletir bem a sua base jurídica. Para alcançar estes objetivos, a 

relatora considera fundamentais os dois pilares cruciais seguintes da presente proposta:  

1) A não transferibilidade da licença parental é uma condição para uma partilha 

equitativa da licença entre mulheres e homens e um instrumento para aumentar a presença das 

mulheres no mercado de trabalho e a participação dos homens nas obrigações familiares.  

2) A compatibilidade do nível do subsídio de doença durante as licenças com o quadro 

normativo em vigor e a diretiva relativa à licença de maternidade. O pai utiliza a licença 

quando a prestação prevista é de um nível suficientemente elevado4.   

 

Uma licença de paternidade remunerada é a primeira condição prévia para que o pai participe 

nas responsabilidades em matéria de prestação de cuidados5. A relatora decidiu, no entanto, 

                                                 
1 Dados da DG JUST: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/discrimination/gender-

equality/equal-economic-independence_en#womeninwork 
2 EIGE: Índice de igualdade de género 2017: avaliação da igualdade de género na União Europeia 2005-2015 – 

conclusões principais. Capítulo Domínio do trabalho: dez anos de progresso lento. 
3 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment 
4 Eurofound: Promoção da utilização da licença parental e de paternidade pelo pai na União Europeia (2015), 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2015/working-conditions-industrial-

relations/promoting-uptake-of-parental-and-paternity-leave-among-fathers-in-the-european-union  

OCDE (2017), «The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle», OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264281318-en  
5 De acordo com estudos, a licença de paternidade é uma condição indispensável para uma maior participação do 

pai nas responsabilidades de prestação de cuidados, por exemplo, sob a forma de gozo de uma licença parental, 

mas também em termos da sua participação geral na educação dos filhos: 

Linda Haas & C. Philip Hwang (2008) «The Impact of Taking Parental Leave on Fathers’ Participation In 

Childcare And Relationships With Children: Lessons from Sweden», Community, Work & Family, 11:1, 85-

104, DOI: 10.1080/13668800701785346 

https://doi.org/10.1080/13668800701785346
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introduzir uma certa flexibilidade no que se refere ao gozo da licença de paternidade, dando 

ao pai a possibilidade de exercer este direito durante o primeiro ano após o nascimento ou a 

adoção: a licença será provavelmente gozada por mais pais, dado que alguns homens podem 

não ter a confiança suficiente para cuidar de uma criança logo após o seu nascimento. Em 

todo o caso, a relatora decidiu manter a preferência pelo gozo da licença de paternidade 

aquando do nascimento ou da adoção, dado que, de acordo com a evidência, os laços entre o 

pai e a criança estabelecem-se de forma mais eficiente nesta fase precoce1. No que diz 

respeito à licença para cuidadores, a relatora encara-a como uma resposta positiva ao 

problema do envelhecimento da população, visto que as responsabilidades em matéria de 

prestação de cuidados não se limitam apenas às crianças.  

 

A relatora introduz várias alterações com o objetivo de adequar a proposta às exigências das 

economias da União:  

 

Em primeiro lugar, embora as medidas para a conciliação entre a vida profissional e a vida 

familiar sejam investimentos a longo prazo que propiciam a prosperidade económica e 

reforçam o emprego das mulheres, é necessário dar especial atenção para salvaguardar o 

funcionamento a curto e a longo prazo das micro, pequenas e médias empresas. Impõe-se uma 

maior clareza para as empresas, que permita um planeamento e uma prevenção mais 

eficientes no que se refere à perda de produtividade. Para este efeito, a relatora sublinha a 

necessidade de prazos de pré-aviso claros, bem como de períodos de carência, para beneficiar 

das licenças e de regimes de trabalho flexíveis.  

 

Embora reconheça a necessidade de dar especial atenção aos grupos desfavorecidos, a relatora 

decidiu não instituir um direito de licença alargado para os membros de famílias 

monoparentais que trabalham, dado que a presente diretiva tem por objetivo aumentar a 

presença das mulheres no mercado de trabalho. Uma licença alargada para famílias 

monoparentais pode, na prática, prolongar a situação de não emprego das mães solteiras, que 

são a maioria das famílias monoparentais, e, por conseguinte, colidir com o objetivo da 

presente diretiva, com efeitos prejudiciais para a independência financeira destas mulheres. A 

presente diretiva deixa os Estados-Membros determinar a natureza e a estrutura de apoio no 

caso das famílias desfavorecidas, o que a relatora apoia inteiramente.   

Em conclusão, a relatora considera que a posição do Parlamento Europeu deve dar especial 

atenção à defesa dos principais objetivos da presente diretiva e à base jurídica, que assenta na 

igualdade entre mulheres e homens. O Parlamento Europeu deve igualmente ser estratégico e 

evitar o fracasso de uma proposta demasiado ambiciosa, respeitando as reservas expressas 

pelos Estados-Membros, com vista a uma adoção rápida pelo Conselho.  

 

                                                 
Sakiko Tanaka & Jane Waldfogel (2007) «EFFECTS OF PARENTAL LEAVE AND WORK HOURS ON 

FATHERS’ INVOLVEMENT WITH THEIR BABIES», Community, Work & Family, 10:4, 409-426, DOI: 

10.1080/13668800701575069 

Eyal Abraham, Talma Hendler, Irit Shapira-Lichter, Yaniv Kanat-Maymon, Orna Zagoory-Sharon and Ruth 

Feldman: «Father's brain is sensitive to childcare experiences», Proceedings of the National Academy of 

Sciences (PNAS) 2014 July, 111 (27) 9792-9797 
1 Quanto mais forte for o laço, mais provável é que o pai participe na prestação de cuidados, e quanto maior for o 

envolvimento do pai com o primeiro filho, mais hipóteses há de uma família decidir ter um segundo filho. 

Ann-Zofie Duvander & Gunnar Andersson (2008) «Gender Equality and Fertility in Sweden», Marriage & 

Family Review, 39:1-2, 121-142, DOI: 10.1300/J002v39n01_07 
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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 

seguintes alterações: 

 

 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) A igualdade entre homens e 

mulheres é um princípio fundamental da 

União. Em conformidade com o artigo 3.º 

do Tratado da União Europeia, a promoção 

da igualdade entre os homens e as 

mulheres é um dos objetivos da União. Do 

mesmo modo, o artigo 23.º da Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia 

exige que a igualdade entre homens e 

mulheres seja garantida em todos os 

domínios, incluindo em matéria de 

emprego, trabalho e remuneração. 

(2) A igualdade entre homens e 

mulheres é um princípio fundamental da 

União. Em conformidade com o artigo 3.º 

do Tratado da União Europeia e o artigo 

8.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, a eliminação das 

desigualdades e a promoção da igualdade 

entre os homens e as mulheres é um dos 

objetivos da União. Do mesmo modo, nos 

termos do artigo 21.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, toda a 

discriminação é proibida, enquanto o 

artigo 23.º exige que a igualdade entre 

homens e mulheres seja garantida em todos 

os domínios, incluindo em matéria de 

emprego, trabalho e remuneração. 

 

 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) A União é parte na Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência. As disposições 

desta convenção constituem, assim, a 

partir da sua entrada em vigor, parte 

integrante da ordem jurídica da União 

Europeia e a legislação da União deve, 

(4) A União e todos os seus 

Estados-Membros são Partes na 

Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência. A 

Convenção realça que as pessoas com 

deficiência e seus familiares devem 

receber a proteção e a assistência 
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tanto quanto possível, ser interpretada de 

forma coerente com a referida convenção. 

A convenção prevê, entre outras coisas, no 

seu artigo 7.º que as partes tomam todas as 

medidas necessárias para garantir às 

crianças com deficiências o pleno gozo de 

todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais em condições de igualdade 

com as outras crianças. 

necessárias para permitir às famílias 

contribuir para o pleno gozo em 

condições de igualdade dos direitos das 

pessoas com deficiência. As disposições 

desta convenção constituem parte 

integrante da ordem jurídica da União 

Europeia e a legislação da União deve, 

tanto quanto possível, ser interpretada de 

forma coerente com a referida convenção. 

A convenção prevê, entre outras coisas, no 

seu artigo 7.º que as partes tomam todas as 

medidas necessárias para garantir às 

crianças com deficiências o pleno gozo de 

todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais em condições de igualdade 

com as outras crianças. Além disso, nos 

termos do artigo 23.º da Convenção, as 

Partes tomam todas as medidas 

apropriadas e efetivas para eliminar a 

discriminação contra pessoas com 

deficiência em todas as questões 

relacionadas com o casamento, família, 

paternidade e relações pessoais. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) As políticas de conciliação entre a 

vida profissional e a vida familiar devem 

contribuir para a concretização da 

igualdade entre homens e mulheres, 

promovendo a participação das mulheres 

no mercado de trabalho, tornando mais 

fácil para os homens compartilhar de forma 

equitativa com as mulheres as 

responsabilidades familiares e reduzindo as 

disparidades de rendimentos e de 

remunerações entre homens e mulheres. 

Essas políticas devem ter em conta as 

alterações demográficas, incluindo os 

efeitos do envelhecimento da população. 

(5) As políticas de conciliação entre a 

vida profissional e a vida familiar devem 

contribuir para a concretização da 

igualdade entre homens e mulheres, 

promovendo a participação das mulheres 

no mercado de trabalho, incentivando e 

tornando mais fácil para os homens 

compartilhar de forma equitativa com as 

mulheres as responsabilidades familiares e 

reduzindo as disparidades de rendimentos, 

remunerações e pensões entre homens e 

mulheres. Essas políticas devem ter em 

conta as alterações demográficas, incluindo 

os efeitos do envelhecimento da população. 

Além disso, devem também contribuir 

para combater os estereótipos relativos 
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aos papéis associados ao género. 

 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) O Pilar dos Direitos Sociais, 

proclamado pelos Estados-Membros em 

17 de novembro de 2017, visa 

proporcionar aos cidadãos europeus 

novos direitos, mais eficazes. O Pilar 

baseia-se em 20 princípios fundamentais, 

designadamente o princípio 2 relativo à 

igualdade entre homens e mulheres, o 

princípio 3 relativo à igualdade de 

oportunidades e o princípio 9 relativo ao 

equilíbrio entre a vida profissional e a 

vida privada. Este último declara que 

«[o]s trabalhadores com filhos e 

familiares dependentes têm direito a 

beneficiar de licenças adequadas, de 

regimes de trabalho flexíveis e de aceder a 

serviços de acolhimento. Mulheres e 

homens devem beneficiar de igualdade de 

acesso a licenças especiais para 

cumprirem as suas responsabilidades 

familiares, devendo ser incentivados a 

utilizá-las de forma equilibrada.» 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 6-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-B) Na União, aproximadamente 80 % 

dos cuidados informais, geralmente não 

remunerados, são prestados pelas famílias 

e os amigos, que são um elemento 

indispensável da prestação, organização e 

sustentabilidade dos sistemas de saúde e 

de proteção social. Aproximadamente dois 
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terços dos cuidadores na Europa são 

mulheres. Estima-se que o valor 

económico dos cuidados informais não 

remunerados na União se situe entre 

50 % e 90 % dos custos totais da prestação 

formal de cuidados de longa duração; 

 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) No entanto, a conciliação entre a 

vida profissional e a vida familiar continua 

a ser um desafio considerável para muitos 

progenitores e trabalhadores com 

responsabilidades familiares, com um 

impacto negativo sobre o emprego 

feminino. Um fator de monta que contribui 

para a sub-representação das mulheres no 

mercado de trabalho é a dificuldade de 

conciliação entre a vida profissional e as 

obrigações familiares. Quando têm filhos, 

as mulheres tendem a trabalhar menos 

horas em empregos remunerados e a 

consagrar mais tempo a responsabilidades 

familiares não remuneradas. Também está 

demonstrado que ter de cuidar de um 

familiar doente ou dependente tem um 

impacto negativo no emprego feminino, 

levando algumas mulheres a abandonar por 

completo o mercado de trabalho. 

(7) No entanto, a conciliação entre a 

vida profissional e a vida familiar continua 

a ser um desafio considerável para muitos 

progenitores e trabalhadores com 

responsabilidades familiares, com um 

impacto negativo sobre o emprego 

feminino. Um fator de monta que contribui 

para a sub-representação das mulheres no 

mercado de trabalho é a dificuldade de 

conciliação entre as responsabilidades 

familiares e profissionais. Quando têm 

filhos, as mulheres tendem a trabalhar 

menos horas em empregos remunerados e a 

consagrar mais tempo a responsabilidades 

familiares não remuneradas. Também está 

demonstrado que ter um familiar doente ou 

dependente com necessidade de cuidados 

ou apoio tem um impacto negativo no 

emprego feminino, levando algumas 

mulheres a abandonar parcialmente ou por 

completo o mercado de trabalho, o que se 

traduz em consequências financeiras 

negativas na sua remuneração e na sua 

pensão. 

 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 
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Texto da Comissão Alteração 

(8) O quadro jurídico da UE em vigor 

prevê incentivos limitados para que os 

homens assumam uma parte igual das 

responsabilidades familiares. A ausência de 

licença de paternidade e de licença parental 

remuneradas em muitos Estados-Membros 

contribui para a sua reduzida utilização por 

parte dos pais. O desequilíbrio na conceção 

das políticas para a conciliação entre a vida 

profissional e a vida familiar entre homens 

e mulheres reforça as disparidades de 

género em relação ao trabalho e às 

responsabilidades familiares. Ao invés, a 

utilização pelos pais das mecanismos de 

conciliação entre a vida profissional e a 

vida familiar, como, por exemplo, as 

licenças ou os regimes de trabalho 

flexíveis, revelou ter um impacto positivo 

porquanto reduz o volume relativo de 

trabalho familiar não remunerado assumido 

pelas mulheres, ficando estas com mais 

tempo para uma atividade profissional 

remunerada. 

(8) O quadro jurídico da UE em vigor 

prevê incentivos limitados para que os 

homens assumam uma parte igual das 

responsabilidades familiares. A ausência de 

licença de paternidade e de licença parental 

remuneradas, bem como a 

transferibilidade da licença parental em 

muitos Estados-Membros contribuem para 

a sua reduzida utilização por parte dos pais. 

O desequilíbrio na conceção das políticas 

para a conciliação entre a vida profissional 

e a vida familiar entre homens e mulheres 

reforça as disparidades de género em 

relação ao trabalho e às responsabilidades 

familiares. Ao invés, a utilização pelos pais 

das mecanismos de conciliação entre a vida 

profissional e a vida familiar, como, por 

exemplo, as licenças ou os regimes de 

trabalho flexíveis, revelou ter um impacto 

positivo porquanto reduz o volume relativo 

de trabalho familiar não remunerado 

assumido pelas mulheres, ficando estas 

com mais tempo para uma atividade 

profissional remunerada. Além disso, os 

estudos da Eurofound revelam que as 

taxas de utilização entre os progenitores 

dependem de muitos fatores interligados. 

Entre esses fatores incluem-se: a 

informação acerca da licença disponível; 

o pagamento durante a licença e as 

disparidades de remuneração; a 

disponibilidade e flexibilidade das 

estruturas de acolhimento de crianças; os 

modelos de organização familiar 

predominantes; e a importância do receio 

dos trabalhadores que gozam uma licença 

do seu isoladamente do mercado de 

trabalho1-A. 

 __________________ 

 1-A Eurofound: «Promoting uptake of 

parental and paternity leave among 

fathers in the European Union» 

[Promoção do recurso à licença parental 

e de paternidade entre os pais na União 

Europeia] (2015) e «The gender 
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employment gap: Challenges and 

solutions» [As disparidades de género no 

emprego: desafios e soluções] (2016). 

 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) A disponibilidade de 

infraestruturas de qualidade, acessíveis e 

a preços comportáveis para o acolhimento 

de filhos e outros dependentes provou ser 

um fator crucial para políticas de 

conciliação entre a vida profissional e a 

vida familiar que favoreçam o rápido 

regresso das mães ao mercado de trabalho 

e um aumento da participação das 

mulheres no mercado de trabalho. 

Todavia, em 2018 a maioria dos 

Estados-Membros da União ainda não 

concretizou os denominados objetivos de 

Barcelona em matéria de estruturas de 

acolhimento de crianças, estabelecidos em 

2002. A consecução destes objetivos é 

fulcral para permitir que as mulheres 

participem plenamente no mercado de 

trabalho, sendo imperioso, para 

desbloquear esta situação, dar prioridade, 

no âmbito próximo quadro financeiro 

plurianual, ao investimento em estruturas 

de acolhimento de crianças de 

proximidade, com qualidade, acessíveis e 

com preços comportáveis. 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 8-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-B) A imposição de uma carga fiscal 

desproporcionadamente elevada sobre um 
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segundo titular de rendimento na família 

na maioria dos Estados-Membros 

continua a ser um desincentivo 

importante da participação das mulheres 

no mercado de trabalho. É essencial 

identificar e eliminar todos os obstáculos 

decorrentes de regimes de benefícios 

fiscais discriminatórios em razão do 

género, com vista a fomentar a plena 

participação das mulheres no mercado de 

trabalho e a promover uma repartição 

equitativa do trabalho reprodutivo e das 

responsabilidades familiares. 

 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 13 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) A fim de promover uma partilha 

mais equitativa das responsabilidades 

familiares entre homens e mulheres, deve 

ser introduzido o direito à licença de 

paternidade para os pais, a gozar por 

ocasião do nascimento de um filho. A fim 

de ter em conta as diferenças entre os 

Estados-Membros, o direito à licença de 

paternidade deverá ser outorgado 

independentemente do estado civil ou da 

situação matrimonial tal como definidos no 

direito nacional. 

(13) A fim de promover uma partilha 

mais equitativa das responsabilidades 

familiares entre homens e mulheres, deve 

ser introduzido o direito à licença de 

paternidade remunerada para os pais ou 

um segundo progenitor equivalente, nos 

termos do direito nacional, a gozar por 

volta da ocasião do nascimento ou adoção 

de um filho e dentro dos limites de 

duração da licença de maternidade. A fim 

de ter em conta as diferenças entre os 

Estados-Membros, o direito à licença de 

paternidade deverá ser outorgado 

independentemente do estado civil ou da 

situação matrimonial tal como definidos no 

direito nacional. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 

Considerando 13-A (novo) 



 

PE618.327v02-00 12/39 AD\1154541PT.docx 

PT 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (13-A) Os Estados-Membros deverão 

igualmente avaliar se as condições e as 

modalidades da licença de paternidade 

devem ser adaptadas às necessidades dos 

pais em situações especiais que exijam 

uma maior presença da sua parte, em 

particular no que se refere a pais com 

deficiência e pais com filhos com 

deficiência, nomeadamente problemas de 

saúde mental, situação clínica ou doença 

graves e pais solteiros, nos termos do 

direito nacional e da prática nos 

Estados-Membros. 

 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Como a maioria dos pais não fazem 

uso do seu direito à licença parental ou 

transferem uma parte considerável do seu 

direito para as mães, a fim de incentivar o 

outro progenitor a gozar uma licença 

parental, a presente diretiva, embora 

mantendo o direito de cada progenitor ao 

mínimo de quatro meses de licença 

parental atualmente previsto na Diretiva 

2010/18/UE, alarga de um para quatro 

meses o período de licença parental que 

não pode ser transferido de um progenitor 

para o outro. 

(14) Como a maioria dos pais não fazem 

uso do seu direito à licença parental ou 

transferem uma parte considerável do seu 

direito para as mães, a fim de incentivar o 

outro progenitor a gozar uma licença 

parental, a presente diretiva, embora 

mantendo o direito de cada progenitor ao 

mínimo de quatro meses de licença 

parental atualmente previsto na Diretiva 

2010/18/UE, alarga de um para quatro 

meses o período de licença parental que 

não pode ser transferido de um progenitor 

para o outro. Os Estados-Membros 

deverão poder especificar que devem ser 

gozados dois meses da licença parental 

durante os quatro primeiros anos de vida 

da criança. Contudo, se não for gozada 

dentro deste prazo, os Estados-Membros 

deverão garantir que a licença não seja 

perdida e possa ser gozada pelo menos até 

aos 10 anos de idade da criança. 
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Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) A fim de ampliar a possibilidade de 

os progenitores gozarem licença parental 

durante o crescimento dos filhos, o direito 

à licença parental deve ser concedido até o 

filho atingir a idade mínima de doze anos. 

Os Estados-Membros deverão poder 

especificar o prazo de pré-aviso que o 

trabalhador deverá dar à entidade patronal, 

aquando do pedido de licença parental e 

decidir se o direito à licença parental pode 

ser subordinado ao cumprimento de um 

determinado período de serviço. Tendo em 

conta a crescente diversidade das relações 

contratuais, o somatório de sucessivos 

contratos a termo com o mesmo 

empregador deve ser tido em conta para 

efeitos de cálculo do período de serviço. 

Para equilibrar as necessidades dos 

trabalhadores com as dos empregadores, os 

Estados-Membros deverão também poder 

decidir se permitem ou não ao empregador 

a possibilidade de adiar a concessão da 

licença parental em determinadas 

circunstâncias. Em tais casos, o 

empregador deve justificar o adiamento. 

(15) A fim de ampliar a possibilidade de 

os progenitores gozarem licença parental 

durante o crescimento dos filhos, o direito 

à licença parental deve ser concedido até o 

filho atingir a idade mínima de dez anos. 

Os Estados-Membros deverão poder 

especificar, tendo em conta, em particular, 

os condicionalismos das microempresas, 

um prazo razoável de pré-aviso que o 

trabalhador deverá dar à entidade patronal, 

aquando do pedido de licença parental. 

Para evitar potenciais abusos, os Estados-

Membros devem poder definir um período 

mínimo de serviço antes de o trabalhador 

poder beneficiar deste direito, com uma 

duração máxima de seis meses. Tendo em 

conta a crescente diversidade das relações 

contratuais, o somatório de sucessivos 

contratos a termo com o mesmo 

empregador deve ser tido em conta para 

efeitos de cálculo do período de serviço. 

Para equilibrar as necessidades dos 

trabalhadores com as dos empregadores, os 

Estados-Membros deverão também poder 

decidir se permitem ou não ao empregador 

a possibilidade de adiar a concessão da 

licença parental em determinadas 

circunstâncias. Em tais casos, o 

empregador deve justificar o adiamento 

por escrito. 

Dado que essa flexibilidade aumenta a 

probabilidade de o segundo progenitor, em 

especial o pai, fazer uso do seu direito a 

essa licença, os trabalhadores deverão 

poder solicitar o gozo da licença parental a 

tempo inteiro ou a tempo parcial ou ainda 

noutras formas flexíveis. Cabe ao 

empregador decidir se aceita ou não um 

pedido de licença parental em formas 

flexíveis diferentes do trabalho a tempo 

Dado que essa flexibilidade aumenta a 

probabilidade de o segundo progenitor, em 

especial o pai, fazer uso do seu direito a 

essa licença, os trabalhadores deverão 

poder solicitar o gozo da licença parental a 

tempo inteiro ou a tempo parcial ou ainda 

noutras formas flexíveis. Cabe ao 

empregador decidir se aceita ou não um 

pedido de licença parental em formas 

flexíveis diferentes do trabalho a tempo 
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inteiro. Os Estados-Membros deverão 

igualmente avaliar se as condições e as 

modalidades da licença parental devem ser 

adaptadas às necessidades específicas dos 

progenitores em situações particularmente 

desfavorecidas. 

inteiro. Os Estados-Membros deverão 

igualmente avaliar se as condições e as 

modalidades da licença parental devem ser 

adaptadas às necessidades específicas dos 

progenitores em situações especiais que 

exijam uma maior presença da sua parte, 

em particular no que se refere a 

progenitores com deficiência e 

progenitores com filhos com deficiência, 

nomeadamente problemas de saúde 

mental, situação clínica ou doença graves 

e progenitores solteiros, nos termos do 

direito nacional e da prática nos Estados-

Membros. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) Para facilitar o regresso ao trabalho 

após a licença parental, os trabalhadores e 

os empregadores devem ser incentivados a 

manter o contacto durante o período de 

licença e a programar eventuais medidas 

de reintegração, a decidir entre as partes 

em questão, tendo em conta a legislação, as 

convenções coletivas e as práticas 

nacionais. 

(16) Para facilitar o regresso ao trabalho 

após a licença parental, os trabalhadores e 

os empregadores devem ter a possibilidade 

de manter voluntariamente o contacto 

durante o período de licença. Este contacto 

entre os trabalhadores e os empregadores 

não deve implicar nenhum encargo nem 

nenhuma dificuldade para os 

trabalhadores e os membros da família e 

deve facilitar a programação de eventuais 

medidas de reintegração, a decidir entre as 

partes em questão, tendo em conta a 

legislação, as convenções coletivas e as 

práticas nacionais. Os trabalhadores que 

não desejem manter o contacto não devem 

ser objeto de qualquer tipo de 

discriminação. 

 

 

Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração 

(17) A fim de proporcionar mais 

oportunidades de permanecer na força de 

trabalho a homens e mulheres que cuidam 

de familiares idosos e/ou de outros 

familiares que necessitam de cuidados, os 

trabalhadores com familiares gravemente 

doentes ou dependentes deverão ter o 

direito a faltar ao trabalho, com uma 

licença de cuidador, para cuidar desse 

familiar. Para evitar abusos deste direito, 

poderá ser exigida, antes da concessão da 

licença, prova da doença grave ou da 

dependência. 

(17) A fim de proporcionar mais 

oportunidades de permanecer na força de 

trabalho aos trabalhadores que cuidam de 

familiares idosos e/ou de outros familiares 

que necessitam de cuidados, os 

trabalhadores com familiares com 

necessidade de cuidados ou apoio por um 

motivo médico grave deverão ter o direito 

a faltar ao trabalho, com uma licença de 

cuidador, para cuidar desse familiar. Para 

evitar abusos deste direito, deverá ser 

exigida, antes da concessão da licença, 

prova médica do motivo clínico grave dos 

cuidados ou apoio. 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Considerando 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) O estabelecimento de uma licença 

para cuidadores individuais não poderá 

servir de substituto para serviços de 

cuidados de proximidade profissionais, 

acessíveis, com preços comportáveis e 

com elevada qualidade, que contribuirão 

também muito para o desenvolvimento 

económico futuro. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Considerando 19 

 

Texto da Comissão Alteração 

(19) A fim de aumentar os incentivos 

para que os trabalhadores com filhos e 

responsabilidades familiares, em especial 

os homens, gozem os períodos de licença 

previstos na presente diretiva, deverão ter 

(19) A fim de aumentar os incentivos 

para que os trabalhadores com filhos e 

responsabilidades familiares, em especial 

os homens, gozem os períodos de licença 

previstos na presente diretiva, deverão ter 
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direito a um subsídio adequado durante a 

licença. O nível do subsídio deverá ser pelo 

menos equivalente ao que o trabalhador 

em causa receberia em caso de baixa por 

doença. Os Estados-Membros deverão ter 

em conta a importância da continuidade 

dos direitos às prestações de segurança 

social, incluindo os cuidados de saúde. 

direito a um subsídio adequado durante a 

licença. O nível do subsídio deverá ser 

definido pelo Estado-Membro, devendo 

ser equivalente à remuneração em caso de 

licença de maternidade definida a nível 

nacional, se estiver em causa uma de 

licença de paternidade, ou equivalente a, 

pelo menos, 80 % do salário bruto do 

trabalhador, caso se trate de uma licença 

parental ou de uma licença de cuidador. 

Assim, os Estados-Membros podem 

assegurar que o pagamento ou subsídio é 

fixado a um nível que incentiva os 

progenitores a partilhar melhor as direitos 

e deverão ter em conta a importância da 

continuidade dos direitos às prestações de 

segurança social, incluindo os cuidados de 

saúde e regimes de pensão. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Considerando 20 

 

Texto da Comissão Alteração 

(20) Em conformidade com a Diretiva 

2010/18/UE, os Estados-Membros são 

obrigados a definir o regime do contrato ou 

da relação de trabalho para o período de 

licença parental. Em conformidade com a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia, a relação de trabalho entre 

o trabalhador e a sua entidade patronal é, 

por conseguinte, mantido durante o período 

de licença e, em consequência, o 

beneficiário de uma tal licença continua, 

durante esse período, a ser um trabalhador 

na aceção do direito da União. Ao definir o 

regime do contrato ou da relação de 

trabalho durante o período das licenças 

abrangidas pela presente diretiva, 

incluindo no que diz respeito aos direitos 

em matéria de segurança social, os 

Estados-Membros deverão, por 

conseguinte, assegurar que a relação de 

trabalho é mantida. 

(20) Em conformidade com a Diretiva 

2010/18/UE, os Estados-Membros são 

obrigados a definir o regime do contrato ou 

da relação de trabalho para o período de 

licença parental. Em conformidade com a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia, a relação de trabalho entre 

o trabalhador e a sua entidade patronal é, 

por conseguinte, mantido durante o período 

de licença e, em consequência, o 

beneficiário de uma tal licença continua, 

durante esse período, a ser um trabalhador 

na aceção do direito da União. Ao definir o 

regime do contrato ou da relação de 

trabalho durante o período das licenças 

abrangidas pela presente diretiva, os 

Estados-Membros deverão, por 

conseguinte, assegurar que a relação de 

trabalho é mantida, sem prejuízo dos 
direitos em matéria de segurança social, 

incluindo a contribuição para o sistema 

de pensão, à qual o trabalhador continua 
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sujeito durante o período de licença. 

Nesta perspetiva, os Estados-Membros 

deverão assegurar que a licença prevista 

na presente diretiva não afete os direitos à 

pensão do trabalhador durante a 

totalidade deste período. 

 

 

Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) A fim de incentivar os progenitores 

e cuidadores que exercem uma atividade 

profissional a permanecer no ativo, esses 

trabalhadores deverão poder adaptar os 

horários de trabalho às suas necessidades e 

preferências pessoais. Os progenitores e 

cuidadores que exercem uma atividade 

profissional devem, por conseguinte, poder 

solicitar regimes de trabalho flexíveis, o 

que significa a possibilidade de os 

trabalhadores adaptarem os seus ritmos de 

trabalho, nomeadamente pela utilização de 

regimes de teletrabalho, horários de 

trabalho flexíveis ou uma redução das 

horas de trabalho para poderem ocupar-se 

das obrigações familiares. A fim de 

responder às necessidades dos 

trabalhadores e dos empregadores, deve ser 

possível aos Estados-Membros limitar a 

duração dos regimes de trabalho flexíveis, 

incluindo a redução das horas de trabalho. 

Embora o trabalho a tempo parcial se tenha 

revelado útil por permitir que algumas 

mulheres a permaneçam no mercado de 

trabalho depois de ter filhos, longos 

períodos de redução do horário de trabalho 

podem levar a uma redução das 

contribuições para a segurança social, o 

que se traduzirá por direitos de pensão 

reduzidos ou inexistentes. A decisão final 

quanto à questão de aceitar ou não o 

pedido de um regime de trabalho flexível 

por um trabalhador deve ser do 

(21) A fim de incentivar os progenitores 

e cuidadores que exercem uma atividade 

profissional a permanecer no ativo, esses 

trabalhadores deverão poder adaptar os 

horários de trabalho às suas necessidades e 

preferências pessoais. Os progenitores e 

cuidadores que exercem uma atividade 

profissional devem, por conseguinte, poder 

solicitar regimes de trabalho flexíveis, o 

que significa a possibilidade de os 

trabalhadores adaptarem os seus ritmos de 

trabalho, nomeadamente pela utilização de 

regimes de teletrabalho, se adequado, 

horários de trabalho flexíveis ou uma 

redução das horas de trabalho para 

poderem ocupar-se das obrigações 

familiares. A fim de responder às 

necessidades dos trabalhadores e dos 

empregadores, deve ser possível aos 

Estados-Membros limitar a duração dos 

regimes de trabalho flexíveis, incluindo a 

redução das horas de trabalho. Embora o 

trabalho a tempo parcial se tenha revelado 

útil por permitir que algumas mulheres a 

permaneçam no mercado de trabalho 

depois de ter filhos, longos períodos de 

redução do horário de trabalho podem 

levar a uma redução das contribuições para 

a segurança social, o que se traduzirá por 

direitos de pensão reduzidos ou 

inexistentes. A decisão final quanto à 

questão de aceitar ou não o pedido de um 

regime de trabalho flexível por um 
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empregador. As circunstâncias específicas 

subjacentes à necessidade de um regime de 

trabalho flexível podem mudar. Os 

trabalhadores deverão, por conseguinte, 

não só ter o direito de regressar ao seu 

ritmo original de trabalho no termo de um 

período acordado, mas também poder 

requerer esse regresso a qualquer 

momento, sempre que uma alteração da 

situação de facto subjacente o exigir. 

trabalhador deve ser do empregador, mas 

deve ter em conta as necessidades dos 

trabalhadores, bem como os 

condicionalismos das microempresas 

quanto a modalidades de trabalho e 

planeamento, e uma recusa deverá ser 

justificada. As circunstâncias específicas 

subjacentes à necessidade de um regime de 

trabalho flexível podem mudar. Os 

trabalhadores deverão, por conseguinte, 

não só ter o direito de regressar ao seu 

ritmo original de trabalho no termo de um 

período acordado mutuamente, mas 

também poder requerer esse regresso a 

qualquer momento, sempre que uma 

alteração da situação de facto subjacente o 

exigir. 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Considerando 22 

 

Texto da Comissão Alteração 

(22) Os regimes de licenças destinam-se 

a apoiar os progenitores e cuidadores que 

exercem uma atividade profissional 

durante um período específico, e têm por 

objetivo manter e promover a continuidade 

da ligação ao mercado de trabalho. É, pois, 

oportuno consagrar expressamente a 

proteção dos direitos laborais dos 

trabalhadores que fazem uso das licenças 

previstas pela presente diretiva, 

principalmente no que respeita ao direito 

de retomar o mesmo posto de trabalho ou 

um posto de trabalho equivalente sem 

sofrer qualquer desvantagem nas respetivas 

condições de trabalho em resultado da sua 

ausência. Os trabalhadores devem 

conservar os direitos pertinentes já 

adquiridos, ou em fase de aquisição, até ao 

termo da referida licença. 

(22) Os regimes de licenças destinam-se 

a apoiar os progenitores e cuidadores que 

exercem uma atividade profissional 

durante um período específico, e têm por 

objetivo manter e promover a continuidade 

da ligação ao mercado de trabalho. É, pois, 

oportuno consagrar expressamente a 

proteção dos direitos laborais dos 

trabalhadores que fazem uso das licenças 

previstas pela presente diretiva, 

principalmente no que respeita ao direito 

de retomar o mesmo posto de trabalho ou 

um posto de trabalho equivalente sem 

sofrer qualquer desvantagem nas respetivas 

condições de trabalho em resultado da sua 

ausência. Os trabalhadores devem 

conservar os direitos pertinentes já 

adquiridos, ou em fase de aquisição, até ao 

termo da referida licença. É igualmente 

importante o objetivo dos regimes de 

licenças que consiste em assegurar que os 

progenitores que trabalham mantenham a 

qualidade de vida familiar, cuidando dos 
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seus filhos, exercendo as suas 

responsabilidades, nomeadamente o seu 

papel educativo primordial, sobretudo 

durante a primeira infância, da melhor 

forma possível e dando toda a atenção aos 

seus filhos. Uma má conciliação entre a 

vida profissional e a vida familiar pode 

também ter um impacto negativo na saúde 

física e mental dos filhos e dos 

progenitores. 

 

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) Os trabalhadores que exercem os 

seus direitos de gozar uma licença ou de 

requerer um regime de trabalho flexível 

devem estar protegidos contra 

discriminações ou qualquer tratamento 

menos favorável por essa razão. 

(23) Os trabalhadores que exercem os 

seus direitos de gozar uma licença ou de 

requerer um regime de trabalho flexível 

devem estar protegidos contra qualquer 

forma de discriminação ou qualquer 

tratamento menos favorável por essa razão. 

Concomitantemente, para assegurar um 

equilíbrio entre os interesses dos 

empregadores e os interesses dos 

trabalhadores, os Estados-Membros 

deverão garantir que os empregadores 

sejam protegidos contra um eventual 

abuso destes direitos. 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Os trabalhadores que exercem o seu 

direito de gozar uma licença ou de requerer 

um regime de trabalho flexível previstos na 

presente diretiva devem beneficiar de 

proteção contra o despedimento e 

quaisquer preparativos para um eventual 

despedimento pelo motivo de que 

(24) Os trabalhadores que exercem o seu 

direito de gozar uma licença ou de requerer 

um regime de trabalho flexível previstos na 

presente diretiva devem beneficiar de 

proteção contra o despedimento e 

quaisquer preparativos para um eventual 

despedimento pelo motivo de que 
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requereram ou gozaram uma tal licença ou 

exerceram o direito de requerer um regime 

de trabalho flexível. Quando os 

trabalhadores considerarem que foram 

despedidos por esse motivo, deverão poder 

exigir ao empregador que justifique 

devidamente esse despedimento. 

requereram ou gozaram uma tal licença ou 

exerceram o direito de requerer um regime 

de trabalho flexível. Quando os 

trabalhadores considerarem que foram 

despedidos por esse motivo, deverão poder 

exigir ao empregador que justifique 

devidamente por escrito esse 

despedimento. 

 

Alteração  23 

Proposta de diretiva 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Os Estados-Membros devem prever 

sanções efetivas, proporcionadas e 

dissuasivas em caso de violação das 

disposições nacionais adotadas nos termos 

da presente diretiva ou das disposições 

pertinentes já em vigor no que se refere aos 

direitos abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da presente diretiva. A aplicação 

efetiva do princípio da igualdade de 

tratamento exige uma proteção judicial 

adequada dos trabalhadores contra formas 

de tratamento ou consequências 

desfavoráveis decorrentes de queixa ou de 

processo relativo aos direitos previstos na 

presente diretiva. As vítimas podem ser 

dissuadidas de exercer os seus direitos 

devido ao risco de retaliação, pelo que 

devem ser protegidas contra qualquer tipo 

de tratamento desfavorável sempre que 

exerçam os direitos previstos na presente 

diretiva. Tal proteção é particularmente 

importante no caso dos representantes dos 

trabalhadores no exercício das suas 

funções. 

(26) Os Estados-Membros devem prever 

sanções efetivas, proporcionadas e 

dissuasivas em caso de violação das 

disposições nacionais adotadas nos termos 

da presente diretiva ou das disposições 

pertinentes já em vigor no que se refere aos 

direitos abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da presente diretiva. A aplicação 

efetiva do princípio da igualdade de 

tratamento exige uma proteção judicial 

adequada dos trabalhadores contra formas 

de tratamento ou consequências 

desfavoráveis decorrentes de queixa ou de 

processo relativo aos direitos previstos na 

presente diretiva. As vítimas podem ser 

dissuadidas de exercer os seus direitos 

devido ao risco de retaliação, pelo que 

devem ser protegidas contra qualquer tipo 

de tratamento desfavorável sempre que 

exerçam os direitos previstos na presente 

diretiva. Tal proteção é particularmente 

importante no caso dos representantes dos 

trabalhadores no exercício das suas 

funções. Os serviços de inspeção social e 

do trabalho devem controlar a correta 

aplicação da presente diretiva com os 

meios adequados, para evitar 

discriminações e assegurar a igualdade de 

acesso dos trabalhadores aos seus direitos 

sociais e laborais. 
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Alteração  24 

Proposta de diretiva 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) A fim de melhorar ainda mais o 

nível de proteção dos direitos conferidos na 

presente diretiva, os organismos nacionais 

de promoção da igualdade devem 

igualmente ser dotados de competências 

nos domínios abrangidos pela presente 

diretiva. 

(27) A fim de melhorar ainda mais o 

nível de proteção dos direitos conferidos na 

presente diretiva, os organismos nacionais 

de promoção da igualdade e de proteção 

dos direitos das crianças devem 

igualmente ser dotados de competências 

nos domínios abrangidos pela presente 

diretiva. 

 

Alteração  25 

Proposta de diretiva 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) A presente diretiva fixa requisitos 

mínimos, deixando aos Estados-Membros 

a liberdade de introduzir ou manter 

disposições mais favoráveis. Os direitos 

adquiridos ao abrigo do quadro jurídico em 

vigor devem continuar a ser aplicáveis, 

salvo disposições mais favoráveis que 

sejam introduzidas pela presente diretiva. 

A aplicação da presente diretiva não 

poderá ser utilizada para reduzir os direitos 

previstos na legislação vigente da UE neste 

domínio nem poderá constituir um motivo 

válido para diminuir o nível geral de 

proteção proporcionado aos trabalhadores 

no domínio abrangido pela presente 

diretiva. 

(28) A presente diretiva fixa requisitos 

mínimos, permitindo aos Estados-

Membros introduzir ou manter disposições 

mais favoráveis. Os direitos adquiridos ao 

abrigo do quadro jurídico em vigor devem 

continuar a ser aplicáveis, salvo 

disposições mais favoráveis que sejam 

introduzidas pela presente diretiva. A 

aplicação da presente diretiva não poderá 

ser utilizada para reduzir os direitos 

previstos na legislação da UE, na 

legislação nacional e nas convenções 

coletivas em vigor neste domínio nem 

poderá constituir um motivo válido para 

diminuir o nível geral de proteção 

proporcionado aos trabalhadores no 

domínio abrangido pela presente diretiva. 

 

 

Alteração  26 

Proposta de diretiva 

Considerando 28-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 28-A. Os Estados-Membros deverão 

estudar a possibilidade de alargar as 

medidas previstas pela presente diretiva 

aos trabalhadores independentes. 

 

 

Alteração  27 

Proposta de diretiva 

Considerando 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

(30) A presente diretiva deve evitar 

impor restrições administrativas, 

financeiras e jurídicas contrárias à criação 

e ao desenvolvimento das pequenas e 

médias empresas. Os Estados-Membros 

são, por conseguinte, convidados a avaliar 

o impacto do seu ato de transposição para 

as PME, a fim de garantir que as PME não 

sejam afetadas de forma desproporcionada, 

dedicando especial atenção às 

microempresas e aos encargos 

administrativos. 

(30) Ao dar execução à presente 

diretiva, os Estados-Membros devem 

evitar impor restrições administrativas, 

financeiras e jurídicas injustificadas, 

contrárias à criação e ao desenvolvimento 

das micro, pequenas e médias empresas. 

Os Estados-Membros são, por conseguinte, 

convidados a avaliar regularmente o 

impacto do seu ato de transposição para as 

PME, a fim de garantir que as PME não 

sejam afetadas de forma desproporcionada, 

dedicando especial atenção às 

microempresas e aos encargos 

administrativos, em particular no que se 

refere ao impacto dos regimes de licença 

parental e modelos de trabalho flexível 

para a organização do trabalho, e a 

publicar os resultados destas avaliações. 

 

Alteração  28 

Proposta de diretiva 

Considerando 32-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (32 -A) Para alcançar uma melhor 

equilíbrio entre a vida profissional e a 

vida privada e a igualdade de género no 

domínio da conciliação entre a vida 

familiar e a vida profissional e para a 
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plena consecução do objetivo da presente 

diretiva, a Comissão deverá também 

analisar a revisão da Diretiva 92/85/CEE 

do Conselho, que data de 1992, tendo em 

conta os novos direitos e disposições 

acordados na presente diretiva. 

 

 

Alteração  29 

Proposta de diretiva 

Artigo 2 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A presente diretiva é aplicável a todos os 

trabalhadores, homens e mulheres, com 

um contrato de trabalho ou outra relação de 

trabalho. 

A presente diretiva é aplicável a todos os 

trabalhadores com um contrato de trabalho 

ou outra relação de trabalho, nos termos da 

lei, convenções coletivas e/ou práticas em 

vigor em cada Estado-Membro, em 

conformidade com os critérios para a 

determinação do estatuto de um 

trabalhador estabelecidos pela 

jurisprudência do Tribunal de Justiça da 

União Europeia. 

 

 

Alteração  30 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) «licença de paternidade», dispensa 

de trabalho para os pais gozarem por 

ocasião do nascimento de um filho; 

a) «licença de paternidade», dispensa 

de trabalho remunerada para os pais ou 

um segundo progenitor equivalente, nos 

termos no direito nacional, por motivo de 

nascimento ou adoção de um filho, a 

gozar por volta da ocasião do nascimento 

ou adoção de um filho, dentro dos limites 

de duração da licença de maternidade; 
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Alteração  31 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) «licença parental», dispensa de 

trabalho por motivos de nascimento ou 

adoção de um filho, a fim de cuidar dessa 

criança; 

b) «licença parental», dispensa de 

trabalho remunerada por motivos de 

nascimento ou adoção de um filho, a fim 

de cuidar dessa criança; 

 

 

Alteração  32 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) «cuidador», um trabalhador que 

presta cuidados pessoais ou apoio em caso 

de doença grave ou de dependência de um 

familiar; 

c) «cuidador», um trabalhador que 

presta cuidados pessoais ou apoio a um 

familiar que necessita de cuidados ou 

apoio por um motivo clínico grave ou 

deficiência, nos termos da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência; 

 

 

Alteração  33 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 c-A) «licença de cuidador», dispensa de 

trabalho remunerada para o cuidador, 

para prestar cuidados pessoais ou apoio a 

um familiar que necessita de cuidados ou 

apoio por um motivo clínico grave ou 

deficiência; 
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Alteração  34 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) «familiar», filho, filha, mãe, pai, 

cônjuge do trabalhador, ou companheiro 

em união civil quando estas uniões estejam 

previstas pelo direito nacional; 

d) «familiar», pelo menos, filho, filha, 

mãe, pai, irmãos, enteados, filhos 

adotivos, netos, avós, tutor ou guardião 

legal, cônjuge do trabalhador, ou 

companheiro em união civil quando estas 

uniões estejam previstas pelo direito 

nacional; 

 

Alteração  35 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 d-A) «terceiro designado», um 

trabalhador para quem um progenitor 

transfere os seus direitos às licenças 

abrangidas pela presente diretiva. 

 

 

Alteração  36 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) «dependência», situação em que 

uma pessoa necessite, de forma temporária 

ou permanente, de cuidados devido a 

deficiência ou situação clínica grave que 

não seja uma doença grave; 

e) «necessidade de cuidados e apoio», 

estado em que uma pessoa necessite, de 

forma temporária ou permanente, de 

cuidados devido a uma deficiência ou um 

motivo clínico grave, carecendo de 

assistência ou apoio pessoal; 

 

Alteração  37 

Proposta de diretiva 

Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea f) 
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Texto da Comissão Alteração 

f) «regimes de trabalho flexíveis», a 

possibilidade de os trabalhadores 

adaptarem os seus ritmos de trabalho, 

nomeadamente pela utilização de regimes 

de teletrabalho, horários de trabalho 

flexíveis ou uma redução das horas de 

trabalho. 

f) «regimes de trabalho flexíveis», a 

possibilidade de os trabalhadores 

adaptarem os seus ritmos de trabalho de 

forma voluntária, nomeadamente pela 

utilização de regimes de teletrabalho, se 

viável, horários de trabalho flexíveis ou 

uma redução das horas de trabalho. 

 

 

Alteração  38 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que os 

pais têm o direito de gozar uma licença de 

paternidade de pelo menos dez dias úteis 

por ocasião do nascimento de um filho. 

1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que os 

pais ou um segundo progenitor 

equivalente, nos termos do direito 

nacional, têm o direito de gozar uma 

licença de paternidade de pelo menos dez 

dias úteis por volta da ocasião do 

nascimento ou adoção de um filho, dentro 

dos limites de duração da licença de 

maternidade. 

 

 

Alteração  39 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros avaliam a 

necessidade de adaptar as condições de 

acesso e as modalidades de aplicação da 

licença de paternidade às necessidades 

dos pais em situações especiais que 

exijam uma maior presença da sua parte, 

a definir pelos Estados-Membros. As 

referidas situações especiais podem 

incluir: pais com deficiência, pais com 
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filhos com deficiência, incluindo 

problemas de saúde mental, situação 

clínica ou doença graves e pais solteiros, 

nos termos do direito nacional e da 

prática nos Estados-Membros. 

 

 

Alteração  40 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que os 

trabalhadoras têm um direito individual a 

uma licença parental de pelo menos quatro 

meses, a gozar antes de a criança atingir 

uma determinada idade, que deve ser pelo 

menos de doze anos. 

1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que os 

trabalhadores têm um direito individual a 

uma licença parental remunerada e 

intransmissível de pelo menos quatro 

meses, a gozar antes de a criança atingir 

uma determinada idade, que deve ser pelo 

menos de dez anos. Os Estados-Membros 

devem avaliar a possibilidade de alargar o 

direito à licença parental a trabalhadores 

em situações especiais que exijam uma 

maior presença da sua parte, a definir 

pelos Estados-Membros. As referidas 

situações especiais podem incluir: 

progenitores com deficiência, 

progenitores com filhos com deficiência, 

incluindo problemas de saúde mental, 

situação clínica ou doença graves e 

progenitores solteiros, nos termos do 

direito nacional e da prática nos 

Estados-Membros. 

 

Alteração  41 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Nos casos em que os 

Estados-Membros permitam a um 

progenitor transferir para o outro o seu 

direito de licença parental, devem garantir 

2. Nos casos em que os 

Estados-Membros permitam a um 

progenitor transferir para o outro o seu 

direito de licença parental, devem garantir 
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que pelo menos quatro meses da licença 

parental não possam ser transferidos. 

que pelo menos quatro meses da licença 

parental não possam ser transferidos. Caso 

um Estado-Membro preveja uma licença 

parental de mais de quatro meses, uma 

fração restrita desta licença poderá ser 

transmissível não só para o outro 

progenitor mas também para um terceiro 

designado que cuida efetivamente da 

criança. 

 

 

Alteração  42 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os Estados-Membros podem 

subordinar o direito à licença parental a um 

período de trabalho e/ou a um período de 

antiguidade não superiores a um ano. No 

caso de contratos de trabalho a termo 

sucessivos, na aceção da Diretiva 

1999/70/CE do Conselho21, com o mesmo 

empregador, deve ser tido em conta o 

somatório desses contratos para efeitos do 

cálculo do período de carência. 

4. Os Estados-Membros podem 

subordinar o direito à licença parental a um 

período de trabalho e/ou a um período de 

antiguidade não superiores seis meses. No 

caso de contratos de trabalho a termo 

sucessivos, na aceção da Diretiva 

1999/70/CE do Conselho21, com o mesmo 

empregador, deve ser tido em conta o 

somatório desses contratos para efeitos do 

cálculo do período de carência. 

__________________ __________________ 

21 Diretiva do Conselho de 28 de junho de 

1999 respeitante ao acordo-quadro CES, 

UNICE e CEEP relativo a contratos de 

trabalho a termo (JO L 175 de 10.7.1999, 

p. 43). 

21 Diretiva do Conselho de 28 de junho de 

1999 respeitante ao acordo-quadro CES, 

UNICE e CEEP relativo a contratos de 

trabalho a termo (JO L 175 de 10.7.1999, 

p. 43). 

 

 

Alteração  43 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Os Estados-Membros podem 

definir as circunstâncias em que um 

empregador, após consulta em 

5. Os Estados-Membros podem 

definir as circunstâncias em que um 

empregador, após consulta em 
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conformidade com a legislação, as 

convenções coletivas e/ou as práticas 

nacionais, poderá ser autorizado a adiar a 

concessão da licença parental por um 

período razoável de tempo, se a licença for 

suscetível de perturbar gravemente o bom 

funcionamento do estabelecimento. O 

empregador deve justificar todo e qualquer 

adiamento da licença parental por escrito. 

conformidade com a legislação, as 

convenções coletivas e/ou as práticas 

nacionais, poderá ser autorizado a adiar a 

concessão da licença parental, no máximo 

duas vezes e por um período máximo de 

seis meses, por um período razoável de 

tempo, se a licença for suscetível de 

perturbar gravemente o bom 

funcionamento do estabelecimento. O 

empregador deve justificar todo e qualquer 

adiamento da licença parental por escrito. 

Além disso, os Estados-Membros devem 

ter em conta, em especial, os 

condicionalismos das microempresas. 

 

 

Alteração  44 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que os 

trabalhadores têm o direito de requerer 

uma licença parental a tempo inteiro ou a 

tempo parcial, em blocos separados por 

períodos de trabalho ou noutras formas 

flexíveis. Os empregadores devem 

considerar e atender a esses pedidos, tendo 

em conta as suas necessidades e as dos 

trabalhadores. O empregador deve 

justificar por escrito a recusa de um tal 

pedido. 

6. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que os 

trabalhadores têm o direito de requerer 

uma licença parental a tempo inteiro ou a 

tempo parcial, em blocos separados por 

períodos de trabalho ou noutras formas 

flexíveis. Os empregadores devem 

considerar e atender a esses pedidos, tendo 

em conta as suas necessidades e as dos 

trabalhadores. O empregador deve 

justificar por escrito a recusa de um tal 

pedido, num prazo razoável após a 

apresentação do pedido. 

 

 

Alteração  45 

Proposta de diretiva 

Artigo 5 – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. Os Estados-Membros avaliam a 

necessidade de adaptar as condições de 

7. Os Estados-Membros avaliam a 

necessidade de adaptar as condições de 
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acesso e as modalidades de aplicação da 

licença parental às necessidades dos 

progenitores adotivos, progenitores com 

deficiência e progenitores com filhos 

portadores de deficiência ou com doença 

prolongada. 

acesso e as modalidades de aplicação da 

licença parental às necessidades dos 

progenitores em situações especiais que 

exijam uma maior presença da sua parte, 

a definir pelos Estados-Membros. As 

referidas situações especiais podem 

incluir: progenitores com deficiência, 

progenitores com filhos com deficiência, 

incluindo problemas de saúde mental, 

situação clínica ou doença graves e 

progenitores solteiros, nos termos do 

direito nacional e da prática nos 

Estados-Membros.  

 

 

Alteração  46 

Proposta de diretiva 

Artigo 6 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para garantir que os 

trabalhadores têm direito a uma licença de 

cuidador de, pelo menos, cinco dias úteis 

por ano, por trabalhador. Esse direito pode 

estar sujeito a justificação adequada da 

situação clínica do familiar do trabalhador. 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para garantir que os 

trabalhadores têm direito a uma licença de 

cuidador de, pelo menos, cinco dias úteis 

por ano, por trabalhador. Esse direito pode 

estar sujeito a justificação médica 

adequada da necessidade de cuidados e 

apoio do familiar do trabalhador. 

 

Alteração  47 

Proposta de diretiva 

Artigo 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 6.º-A 

 A informação sobre a situação clínica ou 

estado de perda de autonomia deve ser 

confidencial, sendo apenas partilhada 

com um número restrito de serviços 

envolvidos, para salvaguardar o direito à 

proteção dos dados do trabalhador e da 

pessoa que necessita de cuidados. 
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Alteração  48 

Proposta de diretiva 

Artigo 8 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Em função das circunstâncias nacionais, 

como, por exemplo, a legislação, as 

convenções coletivas e/ou as práticas 

nacionais, e tendo em conta as 

competências delegadas nos parceiros 

sociais, os Estados-Membros devem 

garantir que os trabalhadores que exercem 

o direito a uma licença a que se referem os 

artigos 4.º, 5.º ou 6.º recebem uma 

remuneração ou um subsídio adequados, 

que seja, pelo menos, equivalente ao que o 

trabalhador em causa receberia em caso 

de baixa por doença. 

Em função das circunstâncias nacionais, 

como, por exemplo, a legislação, as 

convenções coletivas e/ou as práticas 

nacionais, e tendo em conta as 

competências delegadas nos parceiros 

sociais, os Estados-Membros devem 

garantir que os trabalhadores que exercem 

o direito a uma licença a que se referem os 

artigos 4.º, 5.º ou 6.º recebem uma 

remuneração ou um subsídio adequados, a 

saber: 

 a) Em caso de uma licença de paternidade 

a que se refere o artigo 4.º, n.º 1, uma 

remuneração ou um subsídio que seja 

equivalente à remuneração em caso de 

licença de maternidade definida a nível 

nacional, assegurando o respeito do 

princípio da igualdade de remuneração 

entre mulheres e homens; 

 b) Em caso de uma licença parental a que 

se refere o artigo 5.º, n.º 1, uma 

remuneração ou um subsídio que seja, 

pelo menos, equivalente a 80 % do salário 

bruto do trabalhador; 

 c) Em caso de uma licença de cuidador a 

que se refere o artigo 6.º, uma 

remuneração ou um subsídio que seja, 

pelo menos, equivalente a 80 % do salário 

bruto do trabalhador. 

 

 

Alteração  49 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que os 

trabalhadores com filhos até uma 

determinada idade, que deve ser de pelo 

menos doze anos, e os cuidadores têm o 

direito de solicitar regimes de trabalho 

flexíveis para poderem ocupar-se das 

obrigações familiares. O período de 

vigência dos regimes de trabalho flexíveis 

pode estar subordinado a uma limitação 

razoável. 

1. Os Estados-Membros devem tomar 

as medidas necessárias para garantir que os 

trabalhadores com filhos até uma 

determinada idade, que deve ser de pelo 

menos dez anos, e os cuidadores têm o 

direito de solicitar regimes de trabalho 

flexíveis para poderem ocupar-se das 

obrigações familiares. O período de 

vigência dos regimes de trabalho flexíveis 

pode estar subordinado a uma limitação 

razoável. 

 

 

Alteração  50 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os empregadores devem tomar em 

consideração e atender esses pedidos de 

regimes de trabalho flexíveis referidos no 

n.º 1, tendo em conta as suas necessidades 

e as dos trabalhadores. O empregador deve 

justificar a recusa de um tal pedido. 

2. Os empregadores devem tomar em 

consideração e responder por escrito a 

esses pedidos de regimes de trabalho 

flexíveis referidos no n.º 1, tendo em conta 

as suas necessidades e as dos 

trabalhadores, em particular nas 

microempresas. O empregador deve 

justificar a recusa de um tal pedido, 

fornecendo ao mesmo tempo opções para 

regimes alternativos. 

 

 

Alteração  51 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Quando os regimes de trabalho 

flexíveis referidos no n.º 1 tiverem duração 

limitada, o trabalhador terá o direito de 

regressar ao ritmo de trabalho original no 

final do período acordado. O trabalhador 

3. Quando os regimes de trabalho 

flexíveis referidos no n.º 1 tiverem duração 

limitada, o trabalhador terá o direito de 

regressar ao ritmo de trabalho original no 

final do período acordado. O trabalhador 
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deve também ter o direito de solicitar o 

regresso ao ritmo de trabalho original 

sempre que uma alteração das 

circunstâncias o justificar. Os 

empregadores devem ser obrigados a tomar 

em consideração e atender esses pedidos, 

tendo em conta as suas necessidades e as 

dos trabalhadores. 

deve também ter o direito de solicitar o 

regresso ao ritmo de trabalho original 

sempre que uma alteração das 

circunstâncias o justificar. Os 

empregadores devem ser obrigados a tomar 

em consideração e responder por escrito a 

esses pedidos, tendo em conta as suas 

necessidades e as dos trabalhadores. 

 

Alteração  52 

Proposta de diretiva 

Artigo 9 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Os Estados-Membros avaliam a 

necessidade de adaptar as disposições que 

visam assegurar a aplicação de um 

horário de trabalho flexível às 

necessidades específicas dos progenitores 

em situações especiais que exijam uma 

maior presença da sua parte, em 

particular no que se refere a progenitores 

com deficiência e progenitores com filhos 

com deficiência, nomeadamente 

problemas de saúde mental, situação 

clínica ou doença graves e progenitores 

solteiros, nos termos do direito nacional e 

da prática nos Estados-Membros. 

 

 

Alteração  53 

Proposta de diretiva 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Os Estados-Membros definem o 

regime do contrato de trabalho ou da 

relação de trabalho para o período de 

licença a que se referem os artigos 4.º, 5.º 

ou 6.º, incluindo no que diz respeito aos 

direitos em matéria de segurança social, e 

garantem que a relação de trabalho é 

3. Os Estados-Membros definem o 

regime do contrato de trabalho ou da 

relação de trabalho para o período de 

licença a que se referem os artigos 4.º, 5.º 

ou 6.º e garantem que a relação de 

trabalho é conservada durante esse 

período, mas igualmente sem prejuízo dos 
direitos em matéria de segurança social, 
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conservada durante esse período. incluindo a contribuição para o sistema 
de pensão, à qual o trabalhador continua 

sujeito durante o período de licença. 

 

Alteração  54 

Proposta de diretiva 

Artigo 11 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para proibir o 

tratamento menos favorável dos 

trabalhadores em razão de terem pedido, ou 

gozado, uma das licenças a que se referem 

os artigos 4.º, 5.º ou 6.º, ou pelo facto de 

terem exercido o seu direito a beneficiar 

dos regimes de trabalho flexíveis a que se 

refere o artigo 9.º. 

Os Estados-Membros devem tomar as 

medidas necessárias para proibir qualquer 

forma de discriminação e o tratamento 

menos favorável dos trabalhadores em 

razão de terem pedido, ou gozado, uma das 

licenças a que se referem os artigos 4.º, 5.º 

ou 6.º, ou pelo facto de terem exercido o 

seu direito a beneficiar dos regimes de 

trabalho flexíveis a que se refere o 

artigo 9.º. 

 

Alteração  55 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros devem prever regras 

para as sanções em caso de violação das 

disposições nacionais adotadas nos termos 

da presente diretiva ou das disposições 

pertinentes já em vigor no que se refere aos 

direitos abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da presente diretiva. Os 

Estados-Membros tomam todas as medidas 

necessárias para assegurar a aplicação das 

sanções. As sanções devem ser efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas. Podem 

assumir a forma de uma coima. Podem 

também incluir o pagamento de uma 

indemnização. 

Os Estados-Membros devem prever regras 

para as sanções em caso de violação das 

disposições nacionais adotadas nos termos 

da presente diretiva ou das disposições 

pertinentes já em vigor no que se refere aos 

direitos abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da presente diretiva. Os 

Estados-Membros tomam todas as medidas 

necessárias para assegurar a aplicação das 

sanções. As sanções devem ser efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas. Devem 

assumir a forma de uma coima. Podem 

também incluir o pagamento de uma 

indemnização. 
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Alteração  56 

Proposta de diretiva 

Artigo 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 16.º Artigo 16.º 

Nível de proteção Não regressão 

Os Estados-Membros podem introduzir ou 

manter disposições mais favoráveis aos 

trabalhadores do que as previstas na 

presente diretiva. Devem, no entanto, 

garantir que pelo menos quatro meses de 

licença parental não serão transmissíveis 

em conformidade com o artigo 5.º, n.º 2. 

1. Os Estados-Membros e/ou os parceiros 

sociais podem introduzir ou devem manter 

disposições mais favoráveis aos 

trabalhadores do que as previstas na 

presente diretiva. Devem, no entanto, 

garantir que pelo menos quatro meses de 

licença parental não serão transmissíveis 

em conformidade com o artigo 5.º, n.º 2. 

 2. A presente diretiva é aplicável sem 

prejuízo de eventuais disposições mais 

específicas do direito da União, 

nomeadamente as disposições do direito 

da União relativas à igualdade de 

tratamento ou de oportunidades entre 

homens e mulheres. 

 3. A aplicação da presente diretiva não 

constitui um fundamento válido para 

reduzir os direitos e o nível geral de 

proteção concedidos aos trabalhadores. 

 

Alteração  57 

Proposta de diretiva 

Artigo 17 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros informam os 

interessados, por todos os meios adequados 

e em todo o seu território, das disposições 

adotadas por força da presente diretiva e 

das disposições pertinentes já em vigor na 

matéria tal como estabelecido no artigo 1.º 

da presente diretiva. 

Os Estados-Membros informam os 

interessados, por todos os meios adequados 

e em todo o seu território, das disposições 

adotadas por força da presente diretiva e 

das disposições pertinentes já em vigor na 

matéria tal como estabelecido no artigo 1.º 

da presente diretiva, também através do 

Portal Digital Único. 
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Alteração  58 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O mais tardar cinco anos após a 

entrada em vigor da presente diretiva, os 

Estados-Membros comunicam à Comissão 

todas as informações úteis relativas à 

aplicação da presente diretiva necessárias 

para a Comissão elaborar um relatório 

sobre a aplicação da presente diretiva para 

apresentar ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho. 

1. O mais tardar três anos após a 

entrada em vigor da presente diretiva, os 

Estados-Membros comunicam à Comissão 

todas as informações úteis relativas à 

aplicação da presente diretiva necessárias 

para a Comissão elaborar um relatório ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 

a aplicação da presente diretiva e avaliar a 

consecução dos objetivos da presente 

diretiva, incluindo o objetivo de igualdade 

de género e, adicionalmente, o seu 

impacto no desenvolvimento das micro, 

pequenas e médias empresas. 

 

 

Alteração  59 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Com base nas informações 

prestadas pelos Estados-Membros nos 

termos do n.º 1, a Comissão apresenta ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório em que analisa a aplicação da 

presente diretiva, acompanhando-o, se 

necessário, de uma proposta legislativa. 

2. Com base nas informações 

prestadas pelos Estados-Membros nos 

termos do n.º 1, a Comissão apresenta ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório em que analisa a aplicação da 

presente diretiva, incluindo dados, 

discriminados por sexo, sobre a utilização 

dos diferentes tipos de licença previstos 

pela presente diretiva e o seu impacto 

para as micro, pequenas e médias 

empresas, acompanhando-o, se necessário, 

de uma proposta legislativa, e avalia a 

possibilidade de alargar, no futuro, os 

direitos previstos pela presente diretiva 

aos trabalhadores independentes. 
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Alteração  60 

Proposta de diretiva 

Artigo 18 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão deve igualmente 

avaliar, pouco depois da data de entrada 

em vigor da presente diretiva, a sua 

conformidade com o princípio da 

igualdade de tratamento dos diferentes 

níveis de substituição do rendimento para 

diferentes tipos de licenças e introduzir 

imediatamente as medidas legislativas 

necessárias, se for detetada tal 

discriminação. 
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