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4.5.2016 A8-0076/1 

Alteração  1 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordo-Quadro sobre licença parental 

2015/2097 (INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que os dados disponíveis 

confirmam que períodos de licença não 

remunerados ou mal remunerados se 

traduzem em baixos níveis de adesão e que 

o exercício dos direitos às licenças 

parentais por parte dos pais é insuficiente; 

considerando que as licenças parentais total 

ou parcialmente não transferíveis e 

devidamente remuneradas são gozadas de 

forma mais equilibrada por ambos os 

progenitores e contribuem para reduzir a 

discriminação das mulheres no mercado de 

trabalho; 

D. Considerando que os dados disponíveis 

confirmam que períodos de licença não 

remunerados ou mal remunerados se 

traduzem em baixos níveis de adesão e que 

o exercício dos direitos às licenças 

parentais por parte dos pais é insuficiente; 

considerando que as licenças parentais total 

ou parcialmente não transferíveis e 

devidamente remuneradas são gozadas de 

forma mais equilibrada por ambos os 

progenitores e contribuem para reduzir a 

discriminação das mulheres no mercado de 

trabalho; que a inclusão do elemento de 

transferibilidade representa uma rutura 

com o princípio dos direitos sociais 

individuais; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/2 

Alteração  2 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordo-Quadro sobre licença parental 

2015/2097 (INI) 

Proposta de resolução 

Considerando H 

 

Proposta de resolução Alteração 

H. Considerando que a União Europeia, no 

seu conjunto, enfrenta um grave desafio 

demográfico, uma vez que as taxas de 

natalidade estão em declínio na maioria 

dos Estados-Membros, e que a execução 

de políticas familiares equitativas para 

homens e mulheres deverá melhorar a 

situação das mulheres no mercado de 

trabalho, contribuir para uma melhor 

conciliação entre a vida profissional e 

familiar, reduzir as disparidades entre 

homens e mulheres ao nível das 

remunerações, pensões e rendimentos ao 

longo da vida, e influenciar positivamente 

os processos demográficos; 

H. Considerando que a União Europeia, no 

seu conjunto, enfrenta um grave desafio 

demográfico, uma vez que as taxas de 

natalidade estão em declínio na maioria 

dos Estados-Membros, não em resultado 

da opção das mulheres e dos casais de ter 

filhos, mas pela crescente degradação das 

suas condições de vida e de trabalho, que 

resultam diretamente das chamadas 

políticas de austeridade que criaram 

desemprego, vínculos laborais precários, 

desrespeito e violação dos direitos de 

maternidade e paternidade nos locais de 

trabalho, aumentando o custo dos bens e 

serviços essenciais, destruindo serviços 

públicos e tornando mais difícil o acesso a 

equipamentos de apoio à infância; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/3 

Alteração  3 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos, 

Jiří Maštálka 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordo-Quadro sobre licença parental 

2015/2097 (INI) 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que a Comissão deve 

lançar, juntamente com os Estados-

Membros, medidas específicas para 

promover um novo tipo de organização do 

trabalho, graças a modelos mais flexíveis 

que, através de instrumentos de equilíbrio 

entre a vida privada e a vida profissional, 

permitam aos pais exercer eficazmente o 

seu direito à parentalidade; considerando 

que estas medidas poderiam contribuir para 

reduzir a discriminação contra as mulheres 

e contribuir para a sua entrada, 

permanência e regresso ao mercado de 

trabalho sem qualquer pressão económica e 

social; 

J. Considerando que a Comissão deve 

lançar, juntamente com os Estados-

Membros, medidas específicas para 

promover uma organização do trabalho 

que, através de instrumentos de equilíbrio 

entre a vida privada e a vida profissional 

apoiados pela regulação do trabalho e por 

acordos de negociação coletiva, permita 

aos pais exercer eficazmente o seu direito à 

parentalidade; considerando que estas 

medidas poderiam contribuir para reduzir a 

discriminação contra as mulheres e 

contribuir para a sua entrada, permanência 

e regresso ao mercado de trabalho sem 

qualquer pressão económica e social; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/4 

Alteração  4 

João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Marisa Matias, 

Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordo-Quadro sobre licença parental 

2015/2097 (INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Regista que, mais de uma década após 

transposição da diretiva pelos Estados-

Membros, persiste o desequilíbrio entre 

homens e mulheres no respeitante ao gozo 

da licença parental; observa igualmente a 

enorme disparidade entre os Estados-

Membros no atinente à duração máxima e à 

forma legal da licença parental, bem como 

aos regimes de remuneração durante o 

período de licença; considera que a questão 

da remuneração durante a licença parental 

é fundamental para garantir que 

progenitores com baixos rendimentos e 

famílias monoparentais beneficiem em pé 

de igualdade com os demais progenitores; 

congratula-se com as diversas disposições 

adotadas para incentivar os pais a usarem a 

licença parental; reconhece o valor da UE 

como meio para centrar a atenção dos 

Estados-Membros na necessidade de ação e 

de acordos sobre intercâmbios de 

aconselhamento e assistência aos Estados-

Membros que dela necessitam, em especial 

no domínio dos direitos à segurança social; 

considera que a Comissão devia propor 

medidas para incentivar os pais a 

requererem mais a licença parental e que os 

Estados-Membros deviam promover uma 

partilha mais eficiente de melhores práticas 

neste domínio; 

9. Regista que, mais de uma década após 

transposição da diretiva pelos Estados-

Membros, persiste o desequilíbrio entre 

homens e mulheres no respeitante ao gozo 

da licença parental; regista que, em muitos 

Estados-Membros, esta realidade não 

pode ser dissociada do facto de a 

desigualdade entre mulheres e homens 

sob o prisma das condições de trabalho 

não apenas continuar a verificar-se, mas 

também ter registado aumentos nos 

últimos anos, o que, juntamente com o 

facto de a licença parental não ser paga a 

uma taxa de 100 % da remuneração de 

referência, significa que a grande maioria 

dos casais se depara com um custo 

económico mais elevado quando a pessoa 

que beneficia de licença parental é a que 

recebe o maior ordenado; observa 

igualmente a enorme disparidade entre os 

Estados-Membros no atinente à duração 

máxima e à forma legal da licença parental, 

bem como aos regimes de remuneração 

durante o período de licença; considera que 

a questão da remuneração durante a licença 

parental é fundamental para garantir que 

progenitores com baixos rendimentos e 

famílias monoparentais beneficiem em pé 

de igualdade com os demais progenitores e 

que a licença parental deve ser paga a 
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uma taxa de 100 % da remuneração de 

referência; congratula-se com as diversas 

disposições que podem ser adotadas para 

incentivar os pais a usarem a licença 

parental; reconhece o valor da UE como 

meio para centrar a atenção dos Estados-

Membros na necessidade de ação e de 

acordos sobre intercâmbios de 

aconselhamento e assistência aos Estados-

Membros que dela necessitam, em especial 

no domínio dos direitos à segurança social; 

considera que a Comissão devia propor 

medidas para incentivar os pais a 

requererem mais a licença parental e que os 

Estados-Membros deviam promover uma 

partilha mais eficiente de melhores práticas 

neste domínio; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/5 

Alteração  5 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordo-Quadro sobre licença parental 

2015/2097 (INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Insta os Estados-Membros a 

garantirem, em conjunto com a Comissão, 

que os direitos das famílias contemplados 

pelas políticas públicas, incluindo a licença 

parental, sejam iguais em termos de 

direitos individuais e acessíveis em pé de 

igualdade a ambos os progenitores, por 

forma a incentivá-los a alcançar um melhor 

equilíbrio entre vida profissional e familiar 

e no superior interesse das crianças; 

salienta que esses direitos devem ser 

discriminados, na medida do possível, 

para ajudar a alcançar os objetivos 

fixados na Estratégia Europa 2020 de 

uma taxa de emprego de 75 % para as 

mulheres e os homens e para promover a 

igualdade de género; considera que deve 

ser concedida aos progenitores uma certa 

flexibilidade na utilização da licença 

parental, e que esta não deverá constituir, 

em caso algum, um obstáculo à obtenção 

de uma taxa de emprego de 75 % para as 

mulheres e os homens e cumprir os 

objetivos definidos na Estratégia Europa 

2020; considera que o sistema adotado 

pelos parceiros sociais deve promover a 

solução em que uma parte significativa da 

licença permanece não transferível; 

sublinha que ambos os progenitores devem 

ser tratados da mesma forma em termos de 

direitos a remuneração e de duração da 

11. Insta os Estados-Membros a 

garantirem, em conjunto com a Comissão, 

que os direitos das famílias contemplados 

pelas políticas públicas, incluindo a licença 

parental, sejam iguais em termos de 

direitos individuais e acessíveis em pé de 

igualdade a ambos os progenitores, por 

forma a incentivá-los a alcançar um melhor 

equilíbrio entre vida profissional e familiar 

e no superior interesse das crianças; 

considera que o sistema adotado pelos 

parceiros sociais deve promover a solução 

em que uma parte significativa da licença 

permanece não transferível, sob a forma 

de um período de licença mínima 

obrigatória para a mãe, de seis semanas 

após o parto, tal como proposto pelo 

Parlamento em 20 de outubro de 2010, na 

sua posição em primeira leitura sobre a 

proposta de diretiva que altera a Diretiva 

92/85/CEE; sublinha que ambos os 

progenitores devem ser tratados da mesma 

forma em termos de direitos a remuneração 

e de duração da licença parental; 
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licença parental; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/6 

Alteração  6 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordo-Quadro sobre licença parental 

2015/2097 (INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Regista a retirada da proposta de 

diretiva relativa à licença de maternidade e 

o facto de que, no âmbito do roteiro «Um 

novo começo para superar as dificuldades 

de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, 

enfrentadas por famílias que trabalham», a 

Comissão não tenha previsto nesta fase 

publicar um relatório final sobre a 

aplicação da Diretiva relativa à licença 

parental; solicita à Comissão que, no 

respeito do princípio da subsidiariedade, 

apresente uma proposta ambiciosa capaz 

de permitir efetivamente um melhor 

equilíbrio entre a vida profissional e 

familiar; 

18. Regista a retirada da proposta de 

diretiva relativa à licença de maternidade e 

o facto de que, no âmbito do roteiro «Um 

novo começo para superar as dificuldades 

de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, 

enfrentadas por famílias que trabalham», a 

Comissão não tenha previsto nesta fase 

publicar um relatório final sobre a 

aplicação da Diretiva relativa à licença 

parental; solicita à Comissão que, no 

respeito do princípio da subsidiariedade, 

reformule as atuais diretivas numa única 

diretiva europeia que preveja o direito 

equitativo e não transferível à licença 

parental, permitindo efetivamente um 

melhor equilíbrio entre a vida profissional 

e familiar; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/7 

Alteração  7 

João Pimenta Lopes, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Kostas Chrysogonos 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordo-Quadro sobre licença parental 

2015/2097 (INI) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Considera que, tendo em conta a 

sobreposição dos diferentes tipos de 

licenças relacionadas com a família, é 

necessário garantir a coerência entre os 

diferentes textos a nível da UE, com a 

participação dos parceiros sociais, no 

sentido de que as famílias disponham de 

tipos de licença que correspondam às 

diversas fases da vida, a fim de promover 

uma partilha mais equitativa das 

responsabilidades familiares entre homens 

e mulheres; insta a Comissão a ponderar a 

possibilidade de acionar, para este efeito, a 

cláusula de revisão da legislação europeia 

sobre a licença parental; considera que é 

necessária uma legislação mais claramente 

redigida e que elimine a complexidade, 

melhore o cumprimento, proteja os 

trabalhadores; 

21. Considera que, tendo em conta a 

sobreposição dos diferentes tipos de 

licenças relacionadas com a família, é 

necessário garantir a coerência entre os 

diferentes textos a nível da UE, com a 

participação dos parceiros sociais, no 

sentido de que as famílias disponham de 

tipos de licença que correspondam às 

diversas fases da vida, a fim de promover 

uma partilha mais equitativa das 

responsabilidades familiares entre homens 

e mulheres; insta a Comissão e os 

parceiros sociais a submeterem uma 

iniciativa legislativa que vise unificar os 

direitos às licenças maternal e parental, 

no intuito de abordar a situação em que 

se encontram realmente as mulheres e os 

homens nos Estados-Membros e a 

ponderarem a possibilidade de acionar, 

para este efeito, a cláusula de revisão da 

legislação europeia sobre a licença 

parental; considera que é necessária uma 

legislação mais claramente redigida e que 

elimine a complexidade, melhore o 

cumprimento, proteja os trabalhadores, 

incluindo a adoção de medidas que 

garantam a atribuição dos subsídios de 

licença parental tendo por base 100 % da 

remuneração de referência, uma licença 
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de maternidade específica de 

prematuridade com uma duração igual ao 

período de internamento hospitalar do 

nascituro ou licença subsidiada para 

situações em que os nascituros nasçam 

com patologias que obrigam ao 

internamento; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/8 

Alteração  8 

Tania González Peñas, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordo-Quadro sobre licença parental 

2015/2097 (INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Sublinha que uma maior coordenação, 

coerência e acessibilidade dos regimes de 

licença (de maternidade, de paternidade ou 

parental) nos Estados-Membros aumenta as 

taxas de adesão e a eficácia global da 

medida; salienta que, neste sentido, é 

indispensável e urgente estabelecer uma 

diretiva europeia que preveja uma licença 

de paternidade de, no mínimo, duas 

semanas; 

26. Sublinha que uma maior coordenação, 

coerência e acessibilidade dos regimes de 

licença (de maternidade, de paternidade ou 

parental) nos Estados-Membros aumenta as 

taxas de adesão e a eficácia global da 

medida; salienta, neste sentido, a 

necessidade da introdução da não 

transferibilidade dos direitos de licença 

parental de igual duração e com 

remuneração integral; 

Or. en 
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4.5.2016 A8-0076/9 

Alteração  9 

João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, 

Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0076/2016 

Maria Arena 

Acordo-Quadro sobre licença parental 

2015/2097 (INI) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Convida os Estados-Membros a 

sensibilizarem os pais para as vantagens, 

tanto para si mesmos como para os filhos, 

de participarem em programas educativos e 

de cuidados pré-escolares; exorta os 

Estados-Membros a adaptarem a 

modalidades de trabalho cada vez mais 

diversificadas a conceção e os critérios de 

elegibilidade relativos a serviços 

educativos e a cuidados pré-escolares 

inclusivos e de elevada qualidade, 

auxiliando assim os pais a cumprir as suas 

obrigações laborais ou a encontrar 

emprego, centrando-se, porém, no interesse 

superior da criança; 

31. Convida os Estados-Membros a 

sensibilizarem os pais para as vantagens, 

tanto para si mesmos como para os filhos, 

de participarem em programas educativos e 

de cuidados pré-escolares; exorta os 

Estados-Membros a adaptarem a 

modalidades de trabalho cada vez mais 

diversificadas a conceção e os critérios de 

elegibilidade relativos a serviços 

educativos e a cuidados pré-escolares de 

elevada qualidade, públicos, gratuitos e 

universais,  
auxiliando assim os pais a cumprir as suas 

obrigações laborais ou a encontrar 

emprego, centrando-se, porém, no interesse 

superior da criança; 

Or. en 

 

 


