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Alteração 18
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) É necessário garantir que não há 
discriminação em razão do estado civil ou 
da situação familiar no que se refere às 
condições para a criação de uma empresa 
entre cônjuges ou parceiros de facto 
quando reconhecidos pela legislação 
nacional.

(12) É necessário garantir que não há 
discriminação em razão do estado civil ou 
da situação familiar no que se refere às 
condições para a criação de uma empresa 
entre cônjuges e parceiros de facto quando 
reconhecidos pela legislação nacional. 
Sempre que forem empregues os conceitos 
"estado civil" e "empresa familiar" na 
presente directiva, é tido em consideração 
o reconhecimento das uniões de facto em 
conformidade com o acórdão do Tribunal 
de Justiça Europeu.

Or. de

Justificação

A presente alteração aplica o acórdão proferido pelo TJCE em 1 de Abril de 2008 no âmbito 
do processo C-267/06 Tadao Maruko.

Alteração 19
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

É considerada "empresa 
familiar"qualquer criação em conjunto 
de uma empresa entre cônjuges ou entre 
parceiros de facto quando reconhecidos 
pelo direito nacional, que não conduza a 
actos discriminatórios em razão do estado 
civil ou da situação familiar. O 
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reconhecimento das uniões de facto 
baseia-se no acórdão correspondente do 
Tribunal de Justiça Europeu. 

Or. de

Alteração 20
Edit Bauer

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A prestação referida no n.º 2 é 
considerada adequada se garantir um 
rendimento pelo menos equivalente ao que 
a trabalhadora em causa receberia no caso 
de uma suspensão da sua actividade por 
razões relacionadas com o seu estado de 
saúde ou, se tal não se aplicar, a qualquer 
prestação equivalente estabelecida pela 
legislação nacional, sujeita a eventuais 
limites determinados pela legislação 
nacional.

3. A prestação referida no n.º 2 é 
considerada adequada se garantir um 
rendimento pelo menos equivalente ao 
salário mínimo, caso esteja estabelecido 
ao abrigo da legislação nacional, ou ao 
que a trabalhadora em causa receberia no 
caso de uma suspensão da sua actividade 
por razões relacionadas com o seu estado 
de saúde ou, se tal não se aplicar, a 
qualquer prestação equivalente 
estabelecida pela legislação nacional, 
sujeita a eventuais limites determinados 
pela legislação nacional.

Or. en

Alteração 21
Elisabeth Schroedter

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que as trabalhadoras 
independentes e as cônjuges colaboradoras 
possam, em alternativa à prestação referida 
no n.º 2, ter acesso, na medida do possível,
a serviços que forneçam substituições 

4. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para que as trabalhadoras 
independentes, bem como as cônjuges e as 
parceiras de facto colaboradoras possam, 
em alternativa à prestação referida no n.º 2, 
ter acesso a serviços que forneçam 
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temporárias ou a quaisquer serviços sociais 
nacionais existentes.

substituições temporárias ou a quaisquer 
serviços sociais nacionais existentes.

Or. de
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