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ALTERAÇÕES 001-017  
apresentadas pela Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

 

Recomendação para segunda leitura 
Astrid Lulling A7-0146/2010 
Aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma 

actividade independente 

 

Posição do Conselho (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 2008/0192(COD)) 

 

_____________________________________________________________ 

 

Alteração  1 

Posição do Conselho 
Considerando 4 
 

Posição do Conselho Alteração 

(4) O Parlamento Europeu apelou repetidas 

vezes à Comissão para que procedesse à 

revisão da Directiva 86/613/CEE, 

designadamente para reforçar a protecção 

da maternidade das trabalhadoras 

independentes e melhorar a situação dos 

cônjuges dos trabalhadores independentes 

na agricultura. 

(4) O Parlamento Europeu apelou repetidas 

vezes à Comissão para que procedesse à 

revisão da Directiva 86/613/CEE, 

designadamente para reforçar a protecção 

da maternidade das trabalhadoras 

independentes e melhorar a situação dos 

cônjuges dos trabalhadores independentes. 

Justificação 

Não há razão para restringir o âmbito de aplicação apenas ao domínio da agricultura. Esta 
alteração retoma o conteúdo da alteração 1 da primeira leitura aprovada em 6 de Maio de 
2009. 

Alteração  2 

Posição do Conselho 
Considerando 4-A (novo) 
 

Posição do Conselho Alteração 

  (4-A) O Parlamento Europeu já 

apresentou a sua posição sobre esta 

questão na sua Resolução de 21 de 
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Fevereiro de 1997 sobre a situação dos 

cônjuges auxiliares de trabalhadores 

independentes
1. 

 ____________ 
1
 JO C 85 de 17.3.1997, p. 186. 

Justificação 

Esta alteração retoma o conteúdo da alteração 2 da primeira leitura aprovada em 6 de Maio de 
2009.  

Alteração  3 

Posição do Conselho 
Considerando 16 
 

Posição do Conselho Alteração 

(16) Dada a sua participação nas 

actividades da empresa familiar, os 

cônjuges de trabalhadores independentes 

ou, quando e na medida em que forem 

reconhecidos pela legislação nacional, as 

pessoas que com eles vivam em união de 

facto, quando os trabalhadores 

independentes tenham acesso a um regime 

de protecção social, deverão também ter o 

direito de beneficiar de protecção social. 

Os Estados-Membros deverão tomar as 

medidas necessárias para organizar esta 

protecção social de acordo com a 

legislação nacional. Em particular, cabe 

aos Estados-Membros decidir se esta 

protecção social deverá ser aplicada em 

regime obrigatório ou voluntário. Os 

Estados-Membros podem estabelecer que 

esta protecção seja proporcional à 

participação nas actividades do trabalhador 

independente e/ou ao nível de contribuição. 

Sem prejuízo da presente directiva, os 

Estados-Membros podem manter as 

disposições nacionais que limitam o 

acesso a regimes de protecção social 

específicos, ou a um determinado nível de 

protecção, incluindo condições especiais 

de financiamento, a determinados grupos 

de trabalhadores independentes ou a 

determinadas profissões, desde que esteja 

previsto o acesso a um regime geral. 

(16) Dada a sua participação nas 

actividades da empresa familiar, os 

cônjuges de trabalhadores independentes 

ou, quando e na medida em que forem 

reconhecidos pela legislação nacional, as 

pessoas que com eles vivam em união de 

facto, quando os trabalhadores 

independentes tenham acesso a um regime 

de protecção social, deverão também ter o 

direito de beneficiar de protecção social. 

Os Estados-Membros deverão tomar as 

medidas necessárias para organizar esta 

protecção social de acordo com a 

legislação nacional. Em particular, cabe 

aos Estados-Membros decidir se esta 

protecção social deverá ser aplicada em 

regime obrigatório ou voluntário. Os 

Estados-Membros podem estabelecer que 

esta protecção seja proporcional à 

participação nas actividades do trabalhador 

independente e/ou ao nível de contribuição. 

Justificação 

O intuito desta alteração é evitar disposições que permitam restringir o acesso à protecção 
social. 
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Alteração  4 

Posição do Conselho 
Considerando 17 
 

Posição do Conselho Alteração 

(17) A vulnerabilidade económica e física, 

durante a gravidez, das trabalhadoras 

independentes e das cônjuges de 

trabalhadores independentes e, quando e na 

medida em que forem reconhecidas pela 

legislação nacional, dos membros de sexo 

feminino que com eles vivam em união de 

facto, exige que lhes seja garantido o 

direito às prestações por maternidade. A 

competência em matéria de prestações, 

incluindo a fixação do nível das 

contribuições e outras disposições relativas 

a prestações e pagamentos, continua a 

caber aos Estados-Membros, desde que 

sejam cumpridos os requisitos mínimos da 

presente directiva. Em particular, os 

Estados-Membros podem determinar o 

período, antes e/ou depois do parto, em que 

são concedidas as prestações de 

maternidade. Além disso, a situação 

económica da pessoa ou da família em 

questão pode ser tida em conta no cálculo 

das contribuições e/ou prestações. 

(17) A vulnerabilidade económica e física, 

durante a gravidez, das trabalhadoras 

independentes e das cônjuges de 

trabalhadores independentes e, quando e na 

medida em que forem reconhecidas pela 

legislação nacional, dos membros de sexo 

feminino que com eles vivam em união de 

facto, exige que lhes seja garantido o 

direito às prestações por maternidade. A 

competência em matéria de prestações, 

incluindo a fixação do nível das 

contribuições e outras disposições relativas 

a prestações e pagamentos, continua a 

caber aos Estados-Membros, desde que 

sejam cumpridos os requisitos mínimos da 

presente directiva. Em particular, os 

Estados-Membros podem determinar o 

período, antes e/ou depois do parto, em que 

são concedidas as prestações de 

maternidade. 

Justificação 

Esta alteração visa não criar um critério demasiado amplo, como o da situação económica da 
pessoa ou família, critério que não é característico das disposições legislativas no domínio 
social.  

Alteração  5 

Posição do Conselho 
Considerando 17-A (novo) 
 

Posição do Conselho Alteração 

  (17-A) O período durante o qual as 

prestações por maternidade são 

concedidas às trabalhadoras 

independentes e às cônjuges e membros 

de sexo feminino de uma união de facto 

de trabalhadores independentes, quando e 

na medida em que forem reconhecidas 

pela legislação nacional, será igual à 
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duração da licença de maternidade 

prevista para as trabalhadoras que vigora 

a nível da UE. Caso a duração da licença 

de maternidade prevista para as 

trabalhadoras seja modificada a nível da 

UE, a Comissão deverá apresentar um 

relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho onde avalie se a duração 

prevista para as prestações por 

maternidade concedidas às trabalhadoras 

independentes e às cônjuges e membros 

de sexo feminino de uma união de facto 

referidas no artigo 2.º deve ser igualmente 

alterada. 

Justificação 

Esta alteração visa tomar em consideração a situação evolutiva da protecção da maternidade 
no caso dos assalariados e permitir uma modificação da duração das prestações por 
maternidade concedidas às trabalhadoras independentes e cônjuges ou pessoas que vivam em 
união de facto com trabalhadores independentes, se um relatório da Comissão avaliando a 
situação propuser uma alteração neste sentido. 

Alteração  6 

Posição do Conselho 
Considerando 18 
 

Posição do Conselho Alteração 

(18) A fim de ter em conta a especificidade 

das actividades independentes, as 

trabalhadoras independentes e as cônjuges 

de trabalhadores independentes ou, quando 

e na medida em que forem reconhecidas 

pela legislação nacional, os membros de 

sexo feminino que com eles vivam em 

união de facto, deverão ter acesso, na 

medida do possível, a todos os serviços de 

substituição temporária existentes que lhes 

permitam interromper a sua actividade 

profissional por motivos de gravidez ou 

maternidade, ou a quaisquer serviços 

sociais nacionais existentes. O acesso a 

esses serviços pode constituir uma 

alternativa ao subsídio de maternidade ou 

uma componente do mesmo. 

(18) A fim de ter em conta a especificidade 

das actividades independentes, as 

trabalhadoras independentes e as cônjuges 

de trabalhadores independentes ou, quando 

e na medida em que forem reconhecidas 

pela legislação nacional, os membros de 

sexo feminino que com eles vivam em 

união de facto, deverão ter acesso a todos 

os serviços de substituição temporária 

existentes que lhes permitam interromper a 

sua actividade profissional por motivos de 

gravidez ou maternidade, ou a quaisquer 

serviços sociais nacionais existentes. O 

acesso a esses serviços pode constituir uma 

alternativa ao subsídio de maternidade ou 

uma componente do mesmo. 

Justificação 

O acesso a serviços de substituição temporária existentes ou a serviços sociais existentes a nível 
nacional não deveria ser restringido por um critério que não é rigoroso ou identificável. 
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Alteração  7 

Posição do Conselho 
Considerando 19 
 

Posição do Conselho Alteração 

(19) Reforçar a eficácia e a eficiência dos 

sistemas previdenciais, designadamente 

através da melhoria dos incentivos, de 

uma melhor administração e avaliação e 

da definição de prioridades nos 

programas de despesas, tornou-se crucial 

para a viabilidade financeira a longo 

prazo dos modelos sociais europeus. Ao 

definir as medidas necessárias para a 

aplicação da presente directiva, os 

Estados-Membros deverão ter em atenção 

a necessidade de melhorar e garantir a 

qualidade e a sustentabilidade a longo 

prazo dos respectivos sistemas de 

protecção social. 

Suprimido 

Justificação 

Esta alteração retoma parcialmente a alteração 8 da primeira leitura aprovada em 6 de Maio de 
2009. É um texto de cariz geral que não se encontra nos outros textos legislativos neste domínio. 

Alteração  8 

Posição do Conselho 
Considerando 20 
 

Posição do Conselho Alteração 

(20) As pessoas que tenham sido sujeitas a 

discriminação em razão do sexo deverão 

dispor de meios de protecção jurídica 

adequados. Para assegurar um nível de 

protecção mais eficaz, as associações, 

organizações e outras entidades jurídicas 

deverão ficar habilitadas a intervir em 

processos, nos termos estabelecidos pelos 

Estados-Membros, em nome ou em apoio 

de uma vítima, sem prejuízo das regras 

processuais nacionais relativas à 

representação e à defesa em tribunal. 

(20) As pessoas que tenham sido vítimas 

de discriminação em razão do sexo deverão 

dispor de meios de protecção jurídica 

apropriados. Para assegurar um nível de 

protecção mais eficaz, as associações, 

organizações e outras entidades jurídicas 

deverão ficar habilitadas a intervir em 

processos, nos termos estabelecidos pelos 

Estados-Membros, em nome ou em apoio 

de uma vítima, sem prejuízo das regras 

processuais nacionais relativas à 

representação e à defesa em tribunal. 
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Alteração  9 

Posição do Conselho 
Considerando 21 
 

Posição do Conselho Alteração 

(21) A protecção dos trabalhadores 

independentes e dos respectivos cônjuges 

e, quando e na medida em que forem 

reconhecidos pela legislação nacional, 

pessoas que com eles vivam em união de 

facto contra a discriminação em razão do 

sexo deverá ser reforçada pela existência 

de um ou mais órgãos em cada Estado-

Membro, com competência para analisar os 

problemas em causa, estudar possíveis 

soluções e prestar assistência concreta às 

vítimas. O órgão ou órgãos em questão 

podem ser os que têm responsabilidades no 

plano nacional pela defesa dos direitos 

humanos, a protecção dos direitos dos 

indivíduos ou a aplicação do princípio da 

igualdade de tratamento. 

(21) A protecção dos trabalhadores 

independentes e dos respectivos cônjuges 

e, quando e na medida em que forem 

reconhecidos pela legislação nacional, 

pessoas que com eles vivam em união de 

facto contra a discriminação em razão do 

sexo deverá ser reforçada pela existência 

de um ou mais órgãos em cada Estado-

Membro, com competência para analisar os 

problemas em causa, estudar possíveis 

soluções e prestar assistência concreta às 

vítimas. O órgão ou órgãos em questão 

podem ser os que têm responsabilidades no 

plano nacional pela aplicação do princípio 

da igualdade de tratamento. 

Justificação 

Esta alteração retoma parcialmente a alteração 9 da primeira leitura aprovada em 6 de Maio de 
2009: não é desejável misturar as questões de direitos humanos com a igualdade de tratamento 
entre homens e mulheres. 

Alteração  10 

Posição do Conselho 
Artigo 5 
 

Posição do Conselho Alteração 

Os Estados-Membros podem manter ou 

adoptar medidas na acepção do n.º 4 do 

artigo 157.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia a fim 

de assegurar, na prática, a plena igualdade 

entre homens e mulheres na vida 

profissional, por exemplo, para promover o 

empreendedorismo entre as mulheres. 

Os Estados-Membros podem manter ou 

adoptar medidas na acepção do n.º 4 do 

artigo 157.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia a fim 

de assegurar, na prática, a plena igualdade 

entre homens e mulheres na vida 

profissional, por exemplo, para promover 

as iniciativas de empreendedorismo entre 

as mulheres. 
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Alteração  11 

Posição do Conselho 
Artigo 7 – n.º 2 
 

Posição do Conselho Alteração 

2. Os Estados-Membros podem decidir que 

a protecção social referida no n.º 1 seja 

aplicada de forma obrigatória ou 

facultativa. Por conseguinte, podem dispor 

que esta protecção social apenas seja 

concedida a pedido dos cônjuges e dos 

membros de uma união de facto referidos 

na alínea b) do artigo 2.º. 

2. Os Estados-Membros podem decidir que 

a protecção social referida no n.º 1 seja 

aplicada de forma obrigatória ou 

facultativa. 

Alteração  12 

Posição do Conselho 
Artigo 8 – n.º 1 
 

Posição do Conselho Alteração 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 

necessárias para que as trabalhadoras 

independentes e as cônjuges e os membros 

de sexo feminino de uma união de facto 

referidas no artigo 2.º possam ter direito, 

nos termos da legislação nacional, a um 

subsídio de maternidade adequado que 

lhes permita interromper a sua actividade 

profissional por motivo de gravidez ou 

maternidade por um período mínimo de 

14 semanas. 

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 

necessárias para que as trabalhadoras 

independentes e as cônjuges e os membros 

de sexo feminino de uma união de facto 

referidas no artigo 2.º possam ter direito, 

nos termos da legislação nacional, a um 

subsídio de maternidade suficiente que 

lhes permita interromper a sua actividade 

profissional por motivo de gravidez ou 

maternidade por um período mínimo de 

14 semanas. 

Justificação 

Um subsídio "adequado" implica um julgamento subjectivo, enquanto "suficiente" significa que 
o Estado-Membro avalie os custos financeiros médios da maternidade e das interrupções da 
actividade profissional e conceda um subsídio que permita a sua cobertura. 

Alteração  13 

Posição do Conselho 
Artigo 8 – n.º 2 
 

Posição do Conselho Alteração 

2. Os Estados-Membros podem decidir que 

o subsídio de maternidade referido no n.º 1 

seja aplicado de forma obrigatória ou 

2. Os Estados-Membros podem decidir que 

o subsídio de maternidade referido no n.º 1 

seja aplicado de forma obrigatória ou 
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voluntária. Por conseguinte, podem dispor 

que este subsídio apenas seja concedido a 

pedido das trabalhadoras independentes e 

das cônjuges e dos membros de sexo 

feminino de uma união de facto referidas 

no artigo 2.º. 

voluntária.  

Alteração  14 

Posição do Conselho 
Artigo 8 – n.º 3 – parte introdutória 
 

Posição do Conselho Alteração 

3. O subsídio referido no n.º 1 é 

considerado adequado se garantir um 

rendimento pelo menos equivalente: 

3. O subsídio referido no n.º 1 é 

considerado suficiente se garantir um 

rendimento pelo menos equivalente: 

Justificação 

Um subsídio "adequado" implica um julgamento subjectivo, enquanto "suficiente" significa que 
o Estado-Membro avalie os custos financeiros médios da maternidade e das interrupções da 
actividade profissional e conceda um subsídio que permita a sua cobertura. 

Alteração  15 

Posição do Conselho 
Artigo 8 – n.º 4 
 

Posição do Conselho Alteração 

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 

necessárias para que as trabalhadoras 

independentes e as cônjuges e os membros 

de sexo feminino de uma união de facto 

referidas no artigo 2.º possam ter acesso, 

na medida do possível, a todos os serviços 

de substituição temporária existentes ou a 

quaisquer serviços sociais nacionais 

existentes. Os Estados-Membros podem 

dispor que o acesso a esses serviços 

constitui uma alternativa ao subsídio 

referido no n.º 1 do presente artigo ou uma 

componente do mesmo. 

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 

necessárias para que as trabalhadoras 

independentes e as cônjuges e os membros 

de sexo feminino de uma união de facto 

referidas no artigo 2.º possam ter acesso a 

todos os serviços de substituição 

temporária existentes ou a quaisquer 

serviços sociais nacionais existentes. Os 

Estados-Membros podem dispor que o 

acesso a esses serviços constitui uma 

alternativa ao subsídio referido no n.º 1 do 

presente artigo ou uma componente do 

mesmo. 

Justificação 

O acesso a serviços de substituição temporária existentes ou a serviços sociais existentes a nível 
nacional não deveria ser restringido por um critério que não é rigoroso ou identificável. 
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Alteração  16 

Posição do Conselho 
Artigo 11 – n.º 1 
 

Posição do Conselho Alteração 

1. Os Estados-Membros designam um ou 

mais órgãos para a promoção, a análise, o 

acompanhamento e o apoio da igualdade 

de tratamento entre todas as pessoas, sem 

discriminações em razão do sexo. Esses 

órgãos podem integrar organismos 

responsáveis, à escala nacional, pela 

defesa dos direitos humanos, pela 

salvaguarda dos direitos individuais ou 

pela aplicação do princípio da igualdade 

de tratamento. 

1. Os Estados-Membros tomam as 

medidas necessárias para assegurar que o 

órgão ou órgãos designados nos termos do 

artigo 20.º da Directiva 2006/54/CE são 

também competentes para a promoção, a 

análise, o acompanhamento e o apoio da 

igualdade de tratamento entre todas as 

pessoas cobertas pela presente directiva, 

sem discriminações em razão do sexo. 

Justificação 

A presente alteração retoma parcialmente o conteúdo da alteração 9 da primeira leitura, 
aprovada em 6 de Maio de 2009, e faz referência ao artigo 20.º da Directiva 2006/54/CE que 
cria os órgãos para a igualdade de tratamento. 

Alteração  17 

Posição do Conselho 
Artigo 15 – n.º 1 
 

Posição do Conselho Alteração 

1. Os Estados-Membros comunicam à 

Comissão todas as informações disponíveis 

relativas à aplicação da presente directiva, 

até …
*
. 

1. Os Estados-Membros comunicam à 

Comissão todas as informações disponíveis 

relativas à aplicação da presente directiva, 

até …
*
. 

A Comissão elabora um relatório de síntese 

a apresentar ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho até …
**
. Se necessário, o 

relatório é acompanhado de propostas de 

alteração da presente directiva. 

A Comissão elabora um relatório de síntese 

a apresentar ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho até …
**
. Este relatório deve 

tomar em consideração qualquer 

modificação jurídica relativa à duração 

da licença de maternidade dos 

assalariados. Se necessário, o relatório é 

acompanhado de propostas de alteração da 

presente directiva. 

____________ 
*
 JO: seis anos após a data de entrada em 

vigor da presente directiva. 
**
 JO: sete anos após a data de entrada em 

vigor da presente directiva. 

____________ 
*
 JO: cinco anos após a data de entrada em 

vigor da presente directiva. 
**
 JO: seis anos após a data de entrada em 

vigor da presente directiva. 

Justificação 

Esta alteração retoma a motivação da alteração 25 da primeira leitura aprovada em 6 de Maio 
de 2009, sendo os períodos de respectivamente seis e sete anos considerados como demasiado 
longos. 
 


