
RE\790697PT.doc PE428.244v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Documento de sessão

18.9.2009 B7-0000/2009

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
apresentada na sequência das perguntas com pedido de resposta oral 
B7-0000/2009 e B7-0000/2009

nos termos do n.º 5 do artigo 115.º do Regimento

sobre medidas da UE destinadas a apoiar a igualdade dos géneros para 
equilibrar direitos e responsabilidades profissionais e familiares

Eva-Britt Svensson
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros



PE428.244v01-00 2/5 RE\790697PT.doc

PT

B7-0000/2009

Resolução do Parlamento Europeu sobre medidas da UE destinadas a apoiar a 
igualdade dos géneros para equilibrar direitos e responsabilidades profissionais e 
familiares

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a alínea c) do n.º 1 do artigo 137.º e o artigo 141.º do Tratado CE, bem 
como o princípio da igualdade de tratamento estabelecido nos seus artigos 2.º, 3.º e 13.º e 
o direito derivado baseado nesse princípio, nomeadamente a Directiva 75/117/CEE do 
Conselho, de 10 de Fevereiro de 1975, relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros no que se refere à aplicação do princípio da igualdade de remuneração 
entre os trabalhadores masculinos e os trabalhadores femininos;1 a Directiva 92/85/CEE 
do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à introdução de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou 
lactantes no trabalho;2 a Directiva 96/97/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, 
que altera a Directiva 86/378/CEE relativa à aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres aos regimes profissionais de segurança social;3 e a 
Directiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho de 2006, 
relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à actividade profissional 
(reformulação)4,

– Tendo em conta o Tratado CE, e nomeadamente, o n.º 2 do seu artigo 139.º,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de 18 de 
Dezembro de 2000, e os seus artigos 23.º e 33.º sobre a igualdade entre homens e 
mulheres e a conciliação da vida profissional, privada e familiar,

– Tendo em conta a "Estratégia-quadro para a igualdade entre homens e mulheres" dos 
parceiros sociais europeus, de 22 de Março de 2005, na qual o apoio ao equilíbrio entre 
trabalho e vida privada é abordado como domínio prioritário de acção, e reconhecendo, ao 
mesmo tempo, que, para continuar a fazer progressos nesta matéria, é necessário aplicar 
uma combinação de políticas equilibrada, integrada e coerente, que tenha em conta as 
disposições relativas às férias, ao trabalho e à prestação de cuidados,

– Tendo em conta a proposta da Comissão de directiva do Conselho que aplica o 
acordo-quadro revisto sobre licença parental celebrado entre a BUSINESSEUROPE, a 
UEAPME, o CEEP e a CES e que revoga a Directiva 96/34/CE (COM(2009)0410),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 

                                               
1 JO L 45 de 19.2.1975, p. 19.
2 JO L 348 de 28.11.1992, p. 1.
3 JO L 46 de 17.2.1997, p. 20.
4 JO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
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Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 3 de Outubro de 2008, 
intitulada "Um melhor equilíbrio entre as várias esferas da vida: redobrar esforços para 
conciliar vida profissional, privada e familiar" (COM(2008)0635),

– Tendo em conta o objectivo da estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego no 
sentido de aumentar as taxas globais de emprego para 70%, as taxas de emprego das 
mulheres para 60% e as taxas de emprego dos trabalhadores mais velhos para 50%; os 
objectivos de Barcelona sobre a criação de serviços para o acolhimento de crianças; e a 
contribuição das políticas para melhorar a conciliação da vida profissional, privada e 
familiar na concretização desses objectivos,

– Tendo em conta as perguntas ... ao Conselho e à Comissão sobre medidas da UE 
destinadas a apoiar a igualdade dos géneros para equilibrar direitos e responsabilidades 
profissionais e familiares (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– Tendo em conta o n.º 5 do artigo 115.º e o n.º 2 do artigo 110.º do seu Regimento,

A. Considerando que o acordo entre os parceiros sociais sobre licença parental é um primeiro 
passo na direcção de métodos flexíveis para encontrar o equilíbrio entre trabalho e vida 
privada e deveria, independentemente de quaisquer críticas ao mesmo, ser apoiado pelo 
Parlamento, a Comissão e o Conselho,

B. Considerando que o n.º 2 do artigo 139.º do Tratado CE não prevê a participação do 
Parlamento na celebração de tais acordos, e que o Parlamento deveria, não obstante, 
reservar-se o direito de submeter, nos termos do disposto no artigo 192.º do Tratado CE, 
todas as propostas adequadas sobre as questões que se lhe afigure requererem a elaboração 
de actos comunitários para efeitos de aplicação do Tratado CE,

C. Considerando que o artigo 137.º do Tratado permite à Comunidade apoiar e completar a 
acção dos Estados-Membros, nomeadamente no domínio da igualdade entre homens e 
mulheres quanto às oportunidades no mercado de trabalho e ao tratamento no trabalho,

D. Considerando que as políticas relacionadas com a família devem contribuir para a 
consecução da igualdade de género e ser analisadas no contexto das mutações 
demográficas, dos efeitos do envelhecimento da população, da redução do fosso que separa 
as gerações, da promoção da participação das mulheres na força de trabalho e da partilha 
das responsabilidades pela prestação de cuidados entre mulheres e homens,

E. Considerando que, em muitos Estados-Membros, o facto de os homens serem encorajados 
a assumir uma quota idêntica de responsabilidades familiares ainda não produziu o efeito 
desejado e que, por conseguinte, devem ser tomadas medidas mais eficazes para encorajar 
uma partilha mais equitativa das responsabilidades familiares entre homens e mulheres,

F. Considerando que os Estados-Membros devem prever sanções efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas, a aplicar em caso de incumprimento das obrigações decorrentes da legislação 
comunitária que apoia a igualdade dos géneros para equilibrar direitos e responsabilidades 
profissionais e familiares e, em particular, da Directiva do Conselho que aplica o 
acordo-quadro revisto sobre licença parental celebrado entre a BUSINESSEUROPE, a 
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UEAPME, o CEEP e a CES e que revoga a Directiva 96/34/CE, se e quando esta directiva 
for aprovada,

1. Apoia o acordo entre os parceiros sociais sobre licença parental e considera-o um aspecto 
importante da política de igualdade de oportunidades a favor da conciliação da vida 
profissional, privada e familiar; considera, portanto, essencial que seja rapidamente 
aprovado no Conselho;

2. Nota, porém, que o acordo-quadro acima referido só estabelece requisitos e disposições 
mínimos em relação à licença parental; assinala, portanto, que deve ser considerado 
apenas um primeiro passo no sentido de apoiar métodos flexíveis para assegurar o 
equilíbrio entre trabalho e vida privada e a conciliação da vida profissional, privada e 
familiar;

3. Lamenta, nomeadamente, que as seguintes questões não sejam abrangidas ou devidamente 
tidas em conta no actual acordo-quadro:

a. Uma abordagem coerente das medidas de conciliação. As diferentes propostas do 
"pacote" de conciliação teriam beneficiado consideravelmente de uma troca de 
informações entre os vários actores para estabelecer o possível alcance de cada 
medida e avaliar como as diferentes medidas poderiam completar-se mutuamente.

b. Introdução do direito à licença de paternidade a nível da UE (ou seja, um período 
de licença para os pais na altura do nascimento ou da adopção de um filho). Esse 
período de licença permitiria aos pais, desde o início, criar laços estreitos com a 
criança e, além disso, encorajaria homens e mulheres a assumir uma quota mais 
equitativa de responsabilidades pela prestação de cuidados.

c. Introdução de disposições específicas no direito à licença por adopção (cláusula 4 
do acordo), como a duração, direitos ao pagamento e (não) transferibilidade da 
licença por adopção.

d. Introdução do direito à licença filial para pais idosos e/ou outras pessoas 
dependentes, como familiares com uma deficiência ou doença terminal. Com o 
envelhecimento da população e o declínio da taxa de natalidade, tais medidas 
podem ajudar homens e mulheres que prestam cuidados a dependentes idosos e 
facilitar a conjugação da paternidade ou maternidade com o trabalho.

e. Apreciação das questões relacionadas com a remuneração. Este ponto é, de facto, 
crucial para assegurar que tanto homens como mulheres possam efectivamente 
gozar a licença parental, e é um factor decisivo para a pessoa que gozará a licença. 
Além disso, deixar esta importante questão à discrição dos Estados-Membros terá 
um impacto desproporcionado nos agregados familiares em que só um dos
cônjuges dispõe de rendimentos de trabalho e nas suas possibilidades de tirar 
partido dessa licença, especialmente as mulheres, que constituem a maioria dos 
agregados familiares monoparentais, e nos agregados familiares com crianças 
deficientes e com doenças crónicas, em relação aos quais compete também aos 
Estados-Membros adoptar medidas discricionárias sobre dias de férias 
suplementares. 

f. Concessão do direito à licença parental, numa base não transferível, pelo período 
de quatro meses. Neste contexto, as mulheres podem ainda encontrar-se em 
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situações em que se retirem do mercado de trabalho durante sete meses, enquanto 
que, para os homens - se gozarem a licença -, o período é de um mês. 

g. Aumento da idade da criança relativamente à qual a licença parental pode ser 
gozada (isto é, para oito anos, nos termos da Directiva 96/34/CE). Contudo, é 
importante abranger toda a infância/adolescência. No que diz respeito às crianças 
com necessidades especiais/deficiências, estas podem não ser detectadas nos 
primeiros anos da infância e podem também exigir cuidados contínuos, a longo 
prazo, durante toda a infância/adolescência;

4. Considera que a licença de paternidade, a licença por adopção e a licença filial devem ser 
reguladas por actos jurídicos comunitários suplementares, e solicita à Comissão que tome 
medidas neste sentido através de novas propostas de actos legislativos; neste contexto, 
insta a Comissão e o Conselho a iniciarem um diálogo genuíno com o Parlamento, o mais 
brevemente possível;

5. Acolhe com agrado a inclusão no âmbito do Acordo sobre licença parental dos 
trabalhadores a tempo parcial, com contrato por tempo determinado e temporários;

6. Considera que, no contexto do Acordo sobre licença parental, deve ser dada especial 
atenção às pequenas e médias empresas e que deve ter lugar um debate aberto sobre a 
exequibilidade do acordo nestes domínios;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como à BUSINESSEUROPE, à UEAPME, ao CEEP e à CES.


