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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A igualdade entre homens e mulheres é um valor fundamental da União Europeia consagrado 
nos Tratados e figura também entre os objetivos por si almejados1. A integração do princípio 
da igualdade entre homens e mulheres em todas as suas atividades e nos seus próprios 
organismos constitui um objetivo importante para a União. As instituições da UE deveriam 
constituir um exemplo paradigmático em questões de igualdade entre géneros e de 
participação equitativa de homens e mulheres. A conciliação entre vida profissional e vida 
familiar, também mencionada na Estratégia Europa 2020, constitui um elemento fundamental 
da qualidade do trabalho e do aumento do emprego, não excluindo a própria função pública 
da UE. De facto, trata-se de um requisito indispensável à concretização de um tal objetivo. O 
objetivo de 75% de emprego de ambos os géneros apenas poderá ser alcançado se existirem 
instrumentos que permitam conciliar a vida profissional e familiar. A fim de responder 
eficazmente aos desafios futuros, é essencial que as instituições europeias tirem máximo 
partido do manancial de talentos de que a UE dispõe e da criatividade e inovação do seu 
pessoal, tendo em conta o potencial de homens e mulheres.

A proposta da Comissão visa alterar o Estatuto dos Funcionários da União Europeia, com o 
objetivo de adotar um pacote completo de medidas que viabilize economias nas despesas 
administrativas e um quadro estável em termos de salário e de carreira. A relatora saúda a 
proposta da Comissão, que é o resultado de amplas consultas com as partes interessadas. No 
contexto atual de austeridade orçamental, procura-se encontrar um equilíbrio entre as 
necessárias economias e o adequado funcionamento de uma função pública capaz de atrair e 
manter profissionais altamente qualificados que desejam transferir-se e trabalhar num 
ambiente multinacional, ao serviço dos interesses europeus.

Em 2004, a UE reformou a sua função pública, tornando o respetivo Estatuto num dos mais 
modernos à data existentes. Foram introduzidos vários elementos, nomeadamente uma nova 
estrutura de carreiras orientada para os resultados e baseada no mérito, um novo estatuto 
contratual para pessoal responsável por tarefas não essenciais, uma reforma do sistema de 
pensões, novos métodos de trabalho e algumas condições de trabalho compatíveis com a vida 
familiar, tais como disposições em matéria de licença parental ou familiar e direito a trabalhar 
a tempo parcial.

O regime de trabalho flexível foi introduzido pela Comissão em 1986, tendo sido modificado 
em 1991. Todavia, só em 2007 é que o regime de trabalho flexível começou a ser utilizado na 
Comissão. Em relação ao teletrabalho, foram desenvolvidos vários projetos-piloto tendo em 
vista a sua utilização na Comissão. Não obstante, só em 18 de dezembro de 2009 é que a 
Comissão adotou uma decisão relativa à aplicação do teletrabalho nos seus serviços de 2010 a 
2015.
A despeito de todos estes esforços, a relatora entende que as alterações introduzidas em 2004, 
bem como a atual proposta da Comissão, se eximem a lograr uma conciliação bem sucedida 
entre responsabilidades profissionais e familiares, a qual constitui um requisito necessário ao 
bem-estar do pessoal e, logo, a um funcionamento eficaz e a uma ulterior modernização da 

                                               
1 Cf. artigo 2.º e n.º 3, segundo parágrafo, do artigo 3.º do Tratado da UE.
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função pública da UE.

O regime de trabalho flexível incide na gestão baseada em resultados e num desempenho 
orientado para objetivos, dando aos trabalhadores maior liberdade na organização do seu 
tempo de trabalho. No entanto, no momento presente, este regime de trabalho facultativo não 
é acessível a todos os membros do pessoal da função pública da UE.

Esta a razão pela qual a relatora de parecer propõe que a possibilidade de escolher um regime 
de trabalho flexível, incluindo para os cargos de gestão, seja acessível em todas as instituições 
da UE. A conciliação entre vida profissional e familiar afeta todo e qualquer membro do 
pessoal, razão pela qual não há qualquer razão para excluir o pessoal de direção. Os quadros 
de gestão devem dar o exemplo. Uma tal isenção não seria consentânea com a igualdade de 
tratamento de todo o pessoal. Além disso, existem razões manifestas para crer que o número 
de candidaturas de mulheres a cargos de gestão diminuiria se os candidatos perdessem o 
direito a um horário de trabalho flexível após serem nomeados para um cargo de gestão. As 
mulheres deveriam, sim, ser encorajadas a candidatar-se a posições de chefia, quer de grau 
intermédio, quer de grau superior.

Além disso, a entidade competente para proceder a nomeações de cada instituição deve 
introduzir o teletrabalho a título de regime facultativo, uma vez que tal se revela muito 
positivo. Entre os benefícios daí resultantes figuram um elevado grau de autonomia, uma 
maior responsabilização, uma redução do "stress", uma maior motivação para obter melhores 
desempenhos e uma redução das deslocações com uma consequente diminuição da poluição. 
Esta medida também comporta benefícios em termos de redução de custos, de fidelização do 
pessoal e de uma melhor conciliação entre vida profissional e familiar.

No que respeita à lista de pessoas elegíveis que podem beneficiar do regime de trabalho a 
tempo parcial, a relatora entende que as famílias monoparentais também deveriam ter direito a 
uma tal autorização, independentemente da idade dos filhos, e ser incluídas na lista.

A participação ativa e o envolvimento dos homens em medidas de conciliação da vida 
profissional e familiar é fundamental para lograr um equilíbrio entre estes dois aspetos, na 
medida em que mulheres e homens poderiam beneficiar de políticas de emprego favoráveis às 
famílias e da partilha equitativa de tarefas e de responsabilidades não remuneradas na vida 
familiar. Neste contexto, cumpre prestar a devida atenção aos estereótipos de género, por 
exemplo, em caso de utilização de licenças parentais. A existência de disposições inadequadas 
em matéria de licenças parentais comporta ainda desvantagens a nível de carreira. Atualmente 
são sobretudo as mulheres que se confrontam com este problema. Esta a razão pela qual a 
relatora propõe alterar a abordagem em relação à licença parental. A relatora propõe também 
aumentar o subsídio de licença parental a fim de encorajar ambos os pais a participarem 
ativamente em medidas de conciliação da vida profissional e profissional.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Consequentemente, é necessário prever 
um quadro para o recrutamento de pessoal 
da mais alta qualidade, em termos de 
produtividade e integridade, representando 
a base geográfica mais ampla possível de 
entre os cidadãos dos Estados-Membros, e 
permitir a esse pessoal a execução das suas 
funções de forma tão eficaz e eficiente 
quanto possível.

(2) Consequentemente, é necessário prever 
um quadro para o recrutamento de pessoal 
da mais alta qualidade, em termos de 
produtividade e integridade, representando 
a base geográfica mais ampla possível de 
entre os cidadãos dos Estados-Membros, e 
tendo em devida conta o equilíbrio entre 
homens e mulheres, e permitir a esse 
pessoal a execução das suas funções de
forma tão eficaz e eficiente quanto 
possível.

Or. en

Justificação
Tendo em conta o facto de 51% da população europeia ser constituída por mulheres, a 
presente alteração procura aditar o equilíbrio entre os géneros como critério objetivo no 
quadro de recrutamento, a par da dimensão geográfica, a fim de assegurar uma participação 
equitativa de homens e mulheres, preservando os princípios baseados nas qualificações e nos 
mais elevados padrões de eficiência. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As disposições relativas ao horário de 
trabalho flexível são um elemento
essencial de uma administração pública 
mod e r n a  e eficiente, permitindo a 
conciliação entre a vida pessoal e 
profissional, bem como o adequado
equilíbrio entre géneros nas instituições. 
Considera-se portanto necessário introduzir 
uma referência explícita a essas 
disposições no Estatuto dos Funcionários. 

(15) As disposições relativas ao horário de 
trabalho flexível e o acesso ao regime de 
teletrabalho são elementos essenciais de 
uma administração pública moderna e 
eficiente, permitindo a conciliação entre a 
vida pessoal e profissional, bem como o 
equilíbrio efetivo entre géneros nas 
instituições. Considera-se portanto 
necessário introduzir uma referência 
explícita a essas disposições no Estatuto 
dos Funcionários. 
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Or. en

Justificação

O teletrabalho segue uma tendência de modernização observada em diversas organizações e 
instituições centrada sobretudo numa gestão baseada em resultados e num desempenho 
orientado para os objetivos, viabilizando uma maior flexibilidade no trabalho e contribuindo 
para assegurar um equilíbrio entre vida profissional e familiar. Entre os benefícios daí 
resultantes figuram um elevado grau de autonomia, liberdade de gestão do tempo de 
trabalho, uma maior responsabilização, uma redução do "stress", uma maior motivação para 
obter melhores resultados e redução das deslocações com uma consequente diminuição da 
poluição. Esta medida também comporta benefícios em termos de redução de custos e de 
fidelização do pessoal.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 1.º-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 1.º-E, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
'1. Os funcionários em atividade terão 
acesso a medidas de natureza social, 
incluindo medidas específicas que 
permitam conciliar vida profissional e 
vida familiar, como sejam infraestruturas 
de guarda de crianças, aprovadas pelas 
instituições e a serviços prestados por 
organismos de caráter social previstos 
no artigo 9°. Os antigos funcionários 
podem ter acesso a medidas específicas e 
limitadas de caráter social.";

Or. en

Justificação
A presente alteração destina-se a introduzir uma referência específica a medidas que 
permitam conciliar a vida profissional e a vida familiar, como sejam estruturas de guarda de 
crianças, a fim de salvaguardar condições de trabalho favoráveis às famílias enquanto 
pressuposto de um funcionamento eficaz e de uma modernização da função pública da UE.
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8
Estatuto dos Funcionários
Artigo 27.º – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O recrutamento deve ter em vista assegurar 
à instituição o serviço de funcionários que 
possuam as mais elevadas qualidades de 
competência, rendimento e integridade, 
recrutados numa base geográfica tão 
alargada quanto possível dentre os 
nacionais dos Estados-Membros da União 
Europeia. Nenhum lugar pode ser 
reservado para os nacionais de um Estado-
Membro determinado.

O recrutamento deve ter em vista assegurar 
à instituição o serviço de funcionários que 
possuam as mais elevadas qualidades de 
competência, rendimento e integridade, 
recrutados numa base geográfica tão 
alargada quanto possível dentre os 
nacionais dos Estados-Membros da União 
Europeia e tendo em devida conta o 
equilíbrio entre géneros. Nenhum lugar 
pode ser reservado para os nacionais de um 
Estado-Membro determinado.

Or. en

Justificação
Tendo em conta o facto de 51% da população europeia ser constituída por mulheres, a 
presente alteração procura aditar o equilíbrio entre os géneros como critério objetivo no 
quadro de recrutamento, a par da dimensão geográfica, a fim de assegurar uma participação 
equitativa de homens e mulheres, preservando os princípios baseados nas qualificações e nos 
mais elevados padrões de eficiência. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 21 – alínea d)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 55.º – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A entidade competente para proceder a 
nomeações de cada instituição pode
introduzir disposições relativas ao horário 
de trabalho flexível. Os funcionários 
sujeitos ao disposto no segundo parágrafo 
do artigo 44.º devem gerir o seu horário 
de trabalho sem recorrer às referidas 

4. A entidade competente para proceder a 
nomeações de cada instituição deve 
introduzir disposições relativas ao horário 
de trabalho flexível.";
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disposições.»;

Or. en

Justificação
As disposições relativas ao horário de trabalho flexível permitem conciliar a vida pessoal e 
profissional e promovem um melhor equilíbrio entre géneros nas instituições e organismos da 
UE, sem prejuízo das obrigações relativas ao número de horas de trabalho. Deveria ser 
obrigatória a criação, por todas as instituições da UE, de um regime de horário de trabalho 
flexível. O equilíbrio entre vida profissional e familiar afeta todos os membros do pessoal. 
Não há qualquer razão para isentar o pessoal de direção. Os quadros diretivos devem dar o 
exemplo. Uma tal isenção não seria consentânea com a igualdade de tratamento de todo o 
pessoal.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a-A) (nova)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 42.º-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O quinto período do segundo 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:
"Durante a licença parental, os 
funcionários têm direito a um subsídio 
correspondente a 60% do seu vencimento 
de base por mês, sujeito a um montante 
máximo de 2 552,40 EUR, ou 50% deste 
montante no caso de licença a meio 
tempo, mas não podem exercer qualquer 
outra atividade remunerada.";

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 13 – alínea a-B) (nova)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 42.º-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(a-B) O primeiro período do terceiro 
parágrafo passa a ter a seguinte redação:
"O subsídio calculado segundo as 
modalidades referidas no segundo 
parágrafo não é inferior a 1592,50 EUR 
por mês, ou 50 % deste montante no 
caso de licença a meio tempo, 
relativamente às famílias monoparentais 
referidas no primeiro parágrafo e 
durante os três primeiros meses da 
licença parental, quando esta seja 
gozada pelo pai no decurso da licença de 
parto ou por qualquer dos pais, 
imediatamente após a licença de parto, 
ou durante ou imediatamente após a 
licença de adoção.";

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 21 – alínea d-A) (nova)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 55.° – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) É aditado o seguinte parágrafo:

"4-A. A entidade competente para 
proceder a nomeações de cada instituição 
deve introduzir disposições específicas 
para permitir a uma funcionária que 
regresse da licença de parto amamentar o 
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seu bebé, concedendo-lhe, para esse 
efeito, uma dispensa de, no mínimo, duas 
horas por dia.";

Or. en

Justificação
Uma funcionária que regresse da licença de parto e deseje amamentar o seu filho deve ter o 
direito de requerer à autoridade competente que a dispense do trabalho durante duas horas 
por dia para esse efeito.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 21 – alínea d-B) (nova)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 55.º – n.° 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) É aditado o seguinte parágrafo:

"4-B. A entidade competente para 
proceder a nomeações de cada instituição 
deve introduzir o teletrabalho a título de 
modalidade de trabalho facultativa.";

Or. en

Justificação

A entidade competente para proceder a nomeações de cada instituição deve introduzir o 
teletrabalho com um regime facultativo, uma vez que tal se revela muito profícuo. Entre os 
benefícios daí resultantes figuram um elevado grau de autonomia, liberdade de gestão do 
tempo de trabalho, uma maior responsabilização, uma redução do "stress", uma maior 
motivação para obter melhores resultados e redução das deslocações com uma consequente 
diminuição da poluição. Esta medida também comporta benefícios em termos de redução de 
custos, de fidelização do pessoal e de uma melhor conciliação entre vida profissional e 
familiar.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 22 – alínea -a) (nova)
Artigo 55.º-A – n.º 2 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(-a) É inserida a seguinte alínea após a 
alínea b):
(b-A) Para se ocupar de um filho, 
independentemente da sua idade, no caso 
de famílias monoparentais;

Or. en

Justificação

No caso das famílias monoparentais, o funcionário deve ter direito a uma autorização para 
trabalhar a tempo parcial independentemente da idade da criança, em conformidade com a 
resolução do Parlamento Europeu, de 25 de outubro de 2011, sobre a situação das mães sós.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 26-A (novo)
Estatuto dos Funcionários
Artigo 58.º

Texto da Comissão Alteração

26-A. O artigo 58.º é alterado do seguinte 
modo:

(a) No primeiro parágrafo a expressão 
"mulheres grávidas" será substituída por 
"funcionárias";

(b) É aditado o seguinte parágrafo:

"Os funcionários cujos cônjuges ou 
parceiras tenham recentemente dado à luz 
têm direito a um período contínuo de 
licença de paternidade de duas semanas 
concedida nas mesmas condições -
exceção feita à duração - da licença de 
parto, a gozar após o parto do cônjuge ou 
da parceira do funcionário, ou durante o 
período da licença de parto.";



PE483.788v01-00 12/12 PA\894577PT.doc

PT

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 46-A (novo)
Estatuto dos Funcionários
ANEXO V – artigo 6.º – travessão 8

Texto da Comissão Alteração

46-A. É suprimido o oitavo travessão do 
artigo 6.º do Anexo V;

Or. en

Justificação
Uma disposição especial em matéria de licença de paternidade substitui esta licença especial 
de dez dias a gozar após o nascimento de um filho.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 49 – alínea -a) (nova)
Anexo VII – artigo 1.º - n.º 2 – alínea c) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(-a) O ponto (iv) da alínea c) do n.º 2 do 
artigo 1.º do Anexo VII é suprimido;

Or. en

Justificação
Esta disposição cria discriminações em relação a parceiros registados que possam contrair 
matrimónio civil de acordo com a legislação nacional, mas que preferem contrair uma 
parceria registada, dado que a legislação também prevê esta possibilidade.


