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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora apoia a proposta de Directiva da Comissão relativa à aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma actividade independente e 
que revoga a Directiva 86/613/CEE.

O papel do cônjuge colaborador é considerado, injustamente, como uma tarefa normal e 
gratuita.

A Directiva 86/613/CEE do Conselho, de 11 de Dezembro de 1986, tem por objecto a 
aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres que exerçam uma 
actividade independente, incluindo a actividade agrícola, bem como a protecção da 
maternidade.

A Directiva 86/613/CEE não logrou o seu objectivo, que consiste em conferir aos cônjuges 
colaboradores, verdadeiros trabalhadores invisíveis, um estatuto profissional claramente 
definido e em fixar os seus direitos e garantias mínimas.

A Directiva 86/613/CEE abrange duas categorias diferentes de pessoas:

1) os "trabalhadores independentes", isto é, todas as pessoas que exerçam, nas condições 
previstas pelo direito nacional, uma actividade lucrativa por conta própria, incluindo os 
agricultores e os membros de profissões liberais;

2) os respectivos cônjuges não-assalariados nem associados que participem, de modo habitual 
e nas condições previstas pelo direito nacional, na actividade do trabalhador independente, 
executando tarefas idênticas ou complementares.

Em Dezembro de 2007, o Conselho solicitou à Comissão que examinasse a pertinência de 
alterar a Directiva 86/613/CEE do Conselho, a fim de garantir aos trabalhadores 
independentes e aos respectivos cônjuges colaboradores o exercício dos seus direitos 
associados à maternidade ou à paternidade.

Em Março de 2008, o Parlamento Europeu instou igualmente a Comissão à reapreciação da 
Directiva, a fim de melhorar a situação dos cônjuges colaboradores na agricultura.

A Comissão solicitou, por conseguinte, a peritos jurídicos independentes a redacção de um 
relatório de análise de impacto, no intuito de verificar se as modificações da directiva 
poderiam melhorar a aplicação do princípio da igualdade de tratamento entre homens e 
mulheres e incrementar a participação das mulheres nas actividades independentes.

O relatório concluiu que as medidas não obrigatórias deveriam ser mantidas. Concluiu 
igualmente que a opção que permite mais cabalmente realizar os objectivos consiste numa
proposta de Directiva que altere a Directiva 86/613/CEE. Esta última deveria conter os 
seguintes elementos: 

 a possibilidade oferecida às mulheres que exerçam uma actividade independente de 
beneficiarem de uma licença de parto, com uma duração máxima de 14 semanas, das 
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quais duas semanas deverão ser obrigatórias;

 o direito dos cônjuges colaboradores a serem abrangidos pelas mesmas disposições de 
protecção social que as aplicáveis aos trabalhadores independentes,

 a concessão de competências no domínio abrangido pela directiva aos organismos 
nacionais incumbidos das questões de igualdade.

A presente proposta de Directiva, assente na base jurídica do artigo 141.º do Tratado CE, visa 
revogar a Directiva 86/613/CEE e tem por objecto aspectos não abrangidos pelas Directivas 
2006/54/CE, 2004/113/CE e 79/7/CEE.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O papel do cônjuge colaborador é, 
muitas vezes, injustamente considerado 
uma tarefa normal e gratuita.

Or. fr

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. Há que conferir aos cônjuges 
colaboradores um estatuto profissional 
claramente definido e determinar os seus 
direitos.
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Or. fr

Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as pessoas que considerem ter sofrido 
perdas ou danos em consequência da não 
aplicação, no que lhes diz respeito, do 
princípio da igualdade de tratamento, 
possam recorrer a processos judiciais ou 
administrativos, incluindo, se os 
Estados-Membros considerarem adequado, 
processos de conciliação, para exigir o 
cumprimento das obrigações impostas pela 
presente directiva, mesmo depois de 
terminadas as relações no âmbito das quais 
a discriminação tenha alegadamente 
ocorrido.

1. Os Estados-Membros asseguram que 
todas as pessoas que considerem ter sofrido 
perdas ou danos em consequência da não 
aplicação, no que lhes diz respeito, do 
princípio da igualdade de tratamento, 
possam recorrer a processos judiciais ou 
administrativos eficazes, incluindo, se os 
Estados-Membros considerarem adequado, 
processos de conciliação, para exigir o 
cumprimento das obrigações impostas pela 
presente directiva, mesmo depois de 
terminadas as relações no âmbito das quais 
a discriminação tenha alegadamente 
ocorrido.

Or. fr

Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão 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 
qualquer discriminação em razão do sexo. 
Tais órgãos podem ser parte de instâncias 
responsáveis, à escala nacional, pela defesa 
dos direitos humanos, a salvaguarda dos 
direitos individuais ou a aplicação do 
princípio da igualdade de tratamento.

1. Os Estados-Membros designam um ou 
mais órgãos para a promoção, a análise, o 
acompanhamento e o apoio eficazes da 
igualdade de tratamento entre todas as 
pessoas, sem qualquer discriminação em 
razão do sexo. Tais órgãos podem ser parte 
de instâncias responsáveis, à escala 
nacional, pela defesa dos direitos humanos, 
a salvaguarda dos direitos individuais ou a 
aplicação do princípio da igualdade de 
tratamento.



PE418.396v01-00 6/6 PA\764485PT.doc

PT

Or. fr

Alteração 5

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) levar a cabo inquéritos independentes 
sobre discriminação;

b) levar a cabo inquéritos independentes 
sobre discriminação no contexto
económico e social;

Or. fr

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros informam os 
interessados, por todos os meios adequados 
e em todo o seu território, das disposições 
adoptadas por força da presente directiva e 
das disposições pertinentes já em vigor.

Os Estados-Membros informam os 
interessados, por todos os meios 
adequados, incluindo a Internet, e em todo 
o seu território, das disposições adoptadas 
por força da presente directiva e das 
disposições pertinentes já em vigor.

Or. fr
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