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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно социална закрила за всички, включително за самостоятелно заетите лица 
(2013/2111(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 3, параграф 3, и член 6, параграф 3,  от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид членове 9, 53 и 151 –– 157 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид членове 5, 15, 16, 27, 31, 34 и 35 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз,

– като взе предвид членове 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 и 23 от Европейската социална 
харта (преразгледана),

– като взе предвид Конвенция №102 (1952 г.) на Международната организация на 
труда (МОТ) относно социална сигурност (минимални стандарти),

– като взе предвид Конвенция № 117 (1962 г.) на МОТ за социалната политика 
(основни цели и стандарти),

– като взе предвид Конвенция № 121 (1964 г.) относно обезщетения по отношение на 
трудови злополуки и професионални болести, Конвенция № 128 (1967 г.) относно 
обезщетения за инвалидност, старост и преживели лица; Конвенция № 130 (1969 г.) 
относно медицинските грижи и обезщетения при болест, Конвенция № 168 (1988 г.) 
относно насърчаването на заетостта и защитата при безработица и Конвенция № 
183 (2000 г.) относно преразглеждането на Конвенцията на МОТ за защита на 
майчинството (преразгледана);

– като взе предвид Препоръка на МОТ от 2012 г. относно националните минимални 
равнища на социална закрила,

– като взе предвид доклада на МОТ от 2010 г., озаглавен „Социална сигурност в света 
2010-2011 г.:  гарантиране на социалното осигуряване по време на криза и след 
това“1,

– като взе предвид доклада на МОТ от ноември 2003 г., озаглавен „Social protection: a 
life cycle continuum investment for social justice, poverty reduction and development“ 
(Социалната закрила: инвестиции през целия жизнения цикъл за социална 
справедливост, намаляването на бедността и развитие),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета 

                                               
1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--fr/index.htm.
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от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност1,

– като взе предвид Директива 2010/41/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 7 
юли 2010 г. за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, 
които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на 
Директива 86/613/ЕИО на Съвета2, 

– като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите3,

– като взе предвид препоръката на Съвета за общите критерии относно достатъчните 
по размер средства и социалното подпомагане в системите за социална закрила 
(92/441/EИО)4,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 27 юли 1992 г. за сближаването на 
целите и политиките на социална закрила (92/442/ЕИО)5,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 17 декември 1999 г. относно 
засилването на сътрудничеството за модернизиране и усъвършенстване на 
социалната закрила6, 

– като взе предвид доклада на Комитета за социална закрила от 10 февруари 2011 г., 
озаглавен „Оценка на социалното измерение на стратегията „Европа 2020“7,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 
(COM(2010)2020),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 февруари 2012 г., озаглавено 
„Бяла книга — програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии“
(COM)2012)0055),

– като взе предвид доклада на Комисията от 8 януари 2013 г., озаглавен „Заетост и 
социално развитие в Европа през 2012 г.“8,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 август 2012 г., озаглавено 
„Социалната закрила в политиката на Европейския съюз за сътрудничество за 
развитие“ COM (2012)0446),

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 22 ноември 2006 г., озаглавена 

                                               
1 ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1
2 ОВ L 180, 15.7.2010 г., стр. 1.
3 ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
4 ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 46.
5 ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 49.
6 OВ C 8/05., 12.1.2000 г., стр. 7
7 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/st06/st06624.fr11.pdf.
8 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7315.
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„Модернизиране на трудовото законодателство за посрещане на 
предизвикателствата на ХХІ век“ (COM(2006)0708),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
29 април 2010 г., озаглавено „Нови тенденции в самостоятелната заетост: 
конкретният случай на икономически зависимата самостоятелна заетост“ 
(SOC/344)1,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
21 март 2013 г. относно „Злоупотреби със статута на самостоятелно заетите лица“ 
(INT/628)2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно 
препоръката на Комисията относно активното приобщаване на лицата, изключени 
от пазара на труда (COM(2008)0639), и своята резолюция от 6 май 2009 г. относно 
активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда3, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2009 г. 
(COM(2009)0545) и резолюцията си от 20 май 2010 г. относно дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси за възстановяваща се икономика 4, 

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно нетипични трудови 
договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и 
нови форми на социален диалог5,

– като взе предвид своята резолюция от 15 март 2006 г. относно социалната закрила и 
социалната интеграция (2005/2097(INI))6,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно ролята на 
минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, 
основаващо се на принципа на интеграцията в Европа7,

– като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2013 г. относно борбата срещу 
безработицата сред младежите: възможни решения (2013/2045(INI))8,

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно засилване на 
борбата с недекларирания труд9,

– като взе предвид своята резолюция от 23 май 2007 г. за насърчаване осигуряването 

                                               
1 CESE 639/2010 (INT/344)
2 CESE 2063/2012 - INT/628.
3 ОВ C 212 E, 5.8.2010 г., стр. 23.
4 ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 112.
5 ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 39.
6 ОВ C 291 E, 30.11.2006 г., стр. 304.
7 OВ C 70 E, 8.3.2012 г., стр.8.
8 Приети текстове, P7_TA(2013)0365.
9 ОВ C 9 E, 15.1.2010 г., стр. 1.
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на достойни условия на труд за всички1,

– като взе предвид своите резолюции от 11 юли 2007 г. за осъвременяване на 
трудовото законодателство с цел посрещане на предизвикателствата на 21-ви век 2,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2011 г. относно бъдещето за 
социалните услуги от общ интерес3,

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 относно Европейската 
платформа срещу бедността и социалното изключване (2011/2052(INI)) 4, 

– като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г.относно програмата за 
адекватни, сигурни и устойчиви пенсии (2012/2234(INI))5, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2013 г. относно съобщението на 
Комисията „Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително 
изпълнение на Европейския социален фонд в периода 2014-2020 г.“  
(2013/2607(RSP))6,

– като взе предвид проучването, озаглавено „ Social protection rights of economically 
dependent self-employed workers“ (Правото на социална закрила за икономически 
зависимите самостоятелно заетите лица), възложено от комисията по заетост и 
социални въпроси, май 2013 г.7,

– като взе предвид доклада на Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound) през 2013 г., озаглавено „Self-employed or not 
self-employed?  Working conditions of 'economically dependent 
workers“(Самостоятелно заето лице или не?Условията на труд на икономически 
зависимите работници)8,

– като взе предвид доклада на Eurofound от 2 март 2009 г., озаглавен „Self-employed 
workers : industrial relations and working conditions“ (Самостоятелно заетите лица: 
„индустриалните отношения и условията на труд)9,

– като взе предвид сравнителния доклад на Eurofound от април 2013 г., озаглавен 
„Social partners' involvement in unemployment benefit regimes in Europe“ (Участие на 
социалните партньори в схемите за обезщетения за безработица в Европа)10,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

                                               
1 ОВ C 102 E, 24.4.2008 г., стр. 321.
2 ОВ C 175 E, 10.7.2008 г., стр. 401.
3 ОВ C 33 E, 05.2.2013, стр. 65.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0495.
5 Приети текстове, P7_TA(2013)0204.
6 Приети текстове, P7_TA(2013)0266.
7 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570.
8 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
9 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801 018s/tn0801018s.htm.
10 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.



PR\1004729BG.doc 7/16 PE519.788v01-00

BG

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-
0000/2013),

A. като има предвид, че правото на социална сигурност е основно право на човека и че 
представлява неразделна част от европейския социален модел; като има предвид, че 
Международната организация на труда (МОТ) прие препоръки относно 
националните минимални равнища на социална сигурност, предназначени да 
гарантират основното право на всяко лице на социална сигурност и на жизнен 
стандарт, зачитащ човешкото достойнство;

Б.  като има предвид, че социалната закрила е инвестиция в хората, която дава 
възможност за адаптиране към променящия се пазар на труда, за борба с бедността 
и социалното изключване и за интегриране на пазара на труда;  като има предвид, че 
социалната сигурност играе стабилизираща роля за икономиката и е антицикличен 
фактор, благодарение на който вътрешното търсене и потребление се увеличават;

В. като има предвид, че за да се преодолее кризата, държавите членки значително
намалиха своите публични финанси именно в момент, в който поради рязко 
увеличаване на броя на безработните тяхната социална закрила следва да бъде 
засилена, а националните бюджети в областта на социалната сигурност бяха 
изправени пред допълнително затруднение, тъй като вноските намаляха вследствие 
на загубата на работни места, засягаща много хора, или намалението на заплатите, 
като по този начин се създадоха реални рискове за европейския социален модел;

Г. като има предвид, че обхватът на социалната закрила в държавите –– членки на ЕС 
е все още недостатъчен; като има предвид, че случаите на злоупотреба с уязвими 
работници в ЕС са все още е чести и че сегментирането на пазарите на труда, при 
големи различия в нивата на закрила в съответствие с различните типове договори и 
трудови правоотношения, продължава да е очебийна реалност, която води до 
несъответствие и социално неравенство;

Д. като има предвид, че повечето от традиционните системи за социална сигурност, и 
по-специално социалното осигуряване, както и трудовото право, са проектирани 
така, че да гарантират социалните права и правото на труд на наетите лица, 
съществува риск при промяна в характера на работата, и още повече в случай на 
извършване на дейност като самостоятелно заето лице, новите групи работници да 
нямат подходяща социална закрила;

Е. като има предвид, че е изключително важно да бъде ясно определена фиктивната 
самостоятелна заетост и да се предотвратяват евентуални злоупотреби, за да се 
избегне всяко нарушение на социални права на работниците, както и всяко 
нарушаване на конкуренцията и рисковете от социален дъмпинг;

Ж. като има предвид, че развитието на условията на труд на икономически зависимите 
самостоятелно заети лица не се различава съществено от това на наетите лица и че 
техните права по отношение на социалната сигурност и труда следва да се 
доближават в по-голяма степен до тези на наетите лица;
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Социална сигурност за всички

1. подчертава необходимостта от развитие и модернизиране на системите за социална 
закрила, за да се гарантира адекватна социална закрила за всички, основана на 
принципите на универсалния достъп и недискриминацията, както и на способността 
да се реагира гъвкаво на демографските промени и промените на пазара на труда;

2. призовава държавите членки да осигурят отговорно и устойчиво финансиране на 
системите за социална сигурност, особено по време на икономическа криза, за да се 
гарантира адекватността на социалните помощи и обезщетения, без да се забравя, че 
един от най-важните фактори на социалните инвестиции е, че те спомагат за 
съгласуването на социалните и икономическите цели;  в тази връзка счита, че те не 
следва да се разглеждат като разходи, а по-скоро като инвестиция;

3. призовава държавите членки да гарантират националното минимално равнище на 
социална закрила, осигуряващо най-малкото защитата на основните източници на 
доходи в страната и достъпа до основните социални преимущества, по-специално в 
случаи на болест, безработица, майчинство и увреждания, което би подпомогнало 
борбата срещу бедността и социалното изключване в държавите членки; също така 
приканва държавите членки да изготвят стратегия за развитие на социалната 
сигурност в съответствие с предложенията на МОТ;

4. подчертава, че ефективната социална закрила следва да включва мерки за 
насърчаване на участието на бенефициентите в пазара на труда и че намаляването 
на нивото на социална закрила няма да стимулира заетостта;

5. призовава държавите членки да положат повече усилия за създаване на заетост за 
младите хора и да следят младите работници да не бъдат дискриминирани, като се 
ограничават техните социално-осигурителни права;

6. приканва държавите членки да следят, по-специално, за осигуряването на социална 
сигурност за най-уязвимите групи — безработните, хората с увреждания, 
семействата с един родител, младите хора, пенсионерите, младите семейства и др.; 
също така призовава държавите членки да следят социалните услуги да стават по-
достъпни за най-уязвимите хора и лицата, които се нуждаят от дългосрочни грижи, 
като цяло, особено в селските райони;

7. приканва държавите членки и Комисията да предприемат мерки за борба с 
дискриминацията на жените на пазара на труда, както и мерки за социална закрила 
на жените, така че възнаграждението на жените за еднакъв труд и социално-
осигурителните им права да не са по-ниски от тези на мъжете, и за гарантиране на 
закрила за майчинството; също така призовава Съвета да ускори приемането на 
директивата за предродилния и следродилния отпуск;

8. призовава държавите членки да предприемат конкретни действия за борба срещу 
бедността и социалното изключване, включващи адекватен минимален доход и 
система за социална сигурност, въз основа на различните национални практики: 
колективните трудови договори или националното законодателство;
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9. приканва държавите членки да засилят борбата срещу недекларирания труд и 
несигурните работни места и да гарантират адекватна социална закрила за всички 
работници; счита също така, че е целесъобразно да се осъждат случаите, когато с 
цел реализиране на икономии набирането на персонал по обичайния начин 
съзнателно се заменя с нетипични трудови договори, като същевременно се 
накърнява социалната сигурност на работниците;

10. призовава Комисията да разгледа правилата за координация на системите за 
социална сигурност и привлича вниманието на държавите членки върху факта, че за 
да се ограничат злоупотребите във връзка със социалните помощи и обезщетения, 
не трябва да се прилагат дискриминационни мерки за социална закрила към 
мобилните работници; счита, напротив, че всички мобилни работници следва да се 
ползват със същите права на социална сигурност и да имат възможност да бъдат 
осигурявани;

11. призовава Комисията да проучи, от гледна точка на Европейския съюз, дали след 
последните промени в трудовото законодателство в държавите членки, които бяха 
насочени към повишаване на гъвкавостта на пазара на труда, социалната сигурност 
на работниците не е намалена и дали не са нарушени принципите за гъвкавост и 
сигурност;

12. настоятелно призовава Комисията да включи във всички свои предложения 
четирите цели, определени в програмата на МОТ за достойни условия на труд, 
както и да включи в годишния обзор на растежа целите, определени в препоръката 
на МОТ относно националните минимални равнища на социална закрила, така че те 
да бъдат гарантирани за всички работници в Европа през целия им живот;

Социалната сигурност на самостоятелно заетите лица

13. подчертава, че самостоятелната заетост трябва със сигурност да бъде призната като 
мярка за гъвкавост на пазара на труда в подкрепа на създаването на работни места и 
намаляването на безработицата и че нейното положително развитие трябва да бъде 
придружено от подходящи мерки за социална закрила на самостоятелно заетите 
лица;

14. подчертава нуждата от актуализирана статистическа информация, по-подробна от 
тази, с която се разполага понастоящем, и която да може да се използва при 
различни аспекти на мониторинга и оценката на икономическото значение на 
самостоятелно заетите лица и техните различни групи, както и мястото на пазара на 
труда по сектори, социален статус, възраст и пол;

15. обръща внимание на факта, че липсата на ясно определение за самостоятелна 
заетост съществено усложнява координирането на социалната сигурност за 
самостоятелно заетите лица между държавите членки и следователно може да 
ограничи свободата на движение на работниците;

16. призовава Комисията да разработи концептуална рамка, която да определи 
естеството и различните форми на нетипичната заетост като цяло и на 
самостоятелната заетост като неин най-често срещан елемент, като по този начин  
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трудовото право и мерките за социална закрила се прилагат в зависимост от 
формите на заетост и се предвижда възможност за надлежно регулиране на 
социалната сигурност на самостоятелно заетите лица; счита, че следва също така да 
бъдат ясно идентифицирани случаите на фиктивната самостоятелна заетост и да се 
санкционират работодателите, ако такива случаи са констатирани;

17. настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че самостоятелната заетост 
няма да се превърне в инструмент за нелоялна конкуренция, нито в начин да не се 
позволява  на работниците да се възползват от социалната сигурност и труда, и че 
социалните и трудовите права на самостоятелно заетите лица зависят във възможно 
най-малка степен от техния статус: наето лице или самостоятелно заето лице; от 
друга страна, настоява да се избягва приравняването на самостоятелно заетите лица 
със заетите лица, за да се запазят предимствата на самостоятелната заетост и на 
стопанската дейност от такова естество и да се допринесе за развитието на 
предприемачеството и качеството на услугите;

18. приканва държавите членки да подобрят социалната закрила при пенсиониране, 
увреждания, отпуск по майчинство/бащинство, безработица, така че тя да е по-
добре пригодена към самостоятелно заетите лица, по-специално към онези, чиято 
работа е подобна на работата на наетите лица;

19. приканва държавите членки и Комисията да гарантират, че лицата, които желаят да 
преминат към статут на самостоятелно заето лице, трябва задължително да получат 
подходящи сведения относно произтичащите от придобиването на този статут 
промени в тяхната социална закрила и трудовите им права, както и други права и 
задължения, свързани с тяхната икономическа дейност;

20. приканва държавите членки и Комисията да приобщят социалните партньори в 
процеса на разработване и модернизиране на социалната закрила и да подобрят 
социалния диалог на европейско и национално равнище; също така настоятелно 
призовава социалните партньори да включат в дневния ред въпросите, свързани с 
трудовите права и социалната закрила на самостоятелно заетите лица;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

I. Социална сигурност за всички

Социалната закрила е в сърцевината на европейския социален модел. Основната ѝ 
функция е да насърчава социалното приобщаване и социалната справедливост, да 
защитава доходите и да осигурява образователни услуги и висококачествени здравни 
грижи за всички. В съответствие с принципа на субсидиарност политиката на социална 
закрила е отговорност на всяка държава членка. Въпреки това, на равнище ЕС беше 
установен отворен метод на координация – доброволен процес на политическо 
сътрудничество въз основа на приети общи цели и общи показатели. Една от основните 
цели на социалната закрила е да се подобри равнопоставеността и ефикасността на 
услугите, като в същото време се подпомага социалното приобщаване и сближаване 
като основни стълбове на приобщаващия и устойчив растеж и за намаляване на 
бедността.  Тези цели произтичат по естествен път от основните ценности на 
Европейския съюз1.

Обществата се нуждаят от ефикасни системи за социална закрила, за да посрещнат 
предизвикателствата на глобализацията и да се адаптират към променящите се 
обстоятелства. Социалното осигуряване, което зависи от работата, продължава да бъде 
ключов елемент на системите за социална сигурност, но все още не е гарантирано за 
всички жители. Всеобщата социална закрила, в съответствие с Конвенция № 102 на 
Международната организация на труда (МОТ) относно социалната сигурност 
(минимални норми), включваща всички клонове на социалната сигурност на 
минимално равнище на помощи и обезщетения, все още не е достъпна за всички. Във 
връзка с това от съществено значение е на всяко лице да се гарантира минималното 
национално равнище на социална закрила. Минималното равнище на социална закрила 
(на английски: Social Protection Floors), в качеството си на интегрирана социална 
политика, има за цел да гарантира доходите и достъпа до основни социални услуги за 
всички пребиваващи в страната, като се обръща особено внимание на най-уязвимите 
групи (безработните, хората с увреждания, семействата с един родител, младите хора, 
пенсионерите, младите семейства и др.). Трябва да се гарантира също така 
минималният доход, който играе важна роля в преразпределението на богатството, като 
осигурява солидарност и социална справедливост, и който, особено в период на криза, 
изпълнява антициклична функция, чрез предоставянето на допълнителни средства за 
стимулиране на вътрешното търсене и потребление.

Помощите и обезщетенията от системата за социална сигурност могат да се считат 
за подходящи, ако дават възможност за постигане на очакваните от социалната 
политика резултати, например, ако отговарят на нуждите на хората в борбата с 
основните рискове, както и ако допринасят за определяне на връзката между нивото на 
помощите и обезщетенията и заплащаните през целия живот данъци или вноски –
нещо, което може да се счита за „справедлива“ социална адекватност.

Системите за социална сигурност в Европа следва да спомагат за защитата срещу 
рисковете и ниските доходи, както и за намаляване на неравенството в държавите ––
                                               
1 Съобщение на Комисията от 20 август 2012 г. относно социалната закрила в политиката на Европейския 
съюз за сътрудничество за развитие (COM(2012)0446).
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членки на ЕС. При все това, поради свързаните с финансовата криза непрекъснати 
икономически трудности, е необходимо да се разгледат и трудните въпроси относно 
финансирането на системите. По време на икономическата криза публичните финанси 
на държавите –– членки на ЕС, намаляха, а броят на безработните, нуждаещи се от 
социална подкрепа, се увеличи. Освен това, рязкото нарастване на безработицата и 
намаляването на заплатите причини намаляване на размера на вноските за социално 
осигуряване, застрашавайки по този начин европейския социален модел.  Следва също 
да се отбележи, че поради натиска върху националните бюджети и намаляването на 
пенсиите и другите социални помощи и обезщетения бяха засегнати най-уязвимите 
лица, които се озоваха под прага на бедността.  По този начин в усилията за 
преодоляване на кризата, при които акцентът беше поставен върху фискалната 
консолидация, не се обръщаше достатъчно внимание на измерението на социалните 
политики, а държавите членки не отдадоха достатъчно внимание на социалните цели в 
областта на заетостта и образованието, заложени в стратегията „Европа 2020“, и по-
специално на целите за намаляване на бедността и социалното изключване.

За да се гарантира една устойчива и ефикасна система за социална закрила, която 
отчита предложенията на МОТ, държавите членки следва да разработят и прилагат 
национални стратегии за подобряване на социалната сигурност.  Една от най-важните 
задачи на стратегията за социално развитие следва да бъде гарантирането на 
социалните инвестиции и тяхната ефикасност, тъй като те улесняват координирането на 
социалните и икономическите цели.  Съответно те не следва да се разглеждат като 
разход, а по-скоро като инвестиция за насърчаване на по-добри резултати и устойчив 
икономически растеж.

II. Самостоятелно заетите лица и тяхната социална закрила

1.  Значението на самостоятелната заетост като форма на заетост, нейното 
развитие и нейните нови форми 

Водещата инициатива на стратегията „Европа 2020“ относно „Програма за нови 
умения и работни места“ признава, че самостоятелната заетост е важен фактор за 
създаване на работни места, който налага на държавите членки да премахнат мерките, 
пречещи на самостоятелна заетост.

Самостоятелна заетост се разраства бързо, като приема редица нови форми.  През 
2012 г. 32,8 млн. души в ЕС са били самостоятелно заети лица, което представлява 15 % 
от общата заетост в ЕС. Самостоятелната заетост е най-широко разпространена в 
Гърция, Италия, Португалия и Румъния .  Тази форма на работа е най-слабо срещана в 
Люксембург, Дания, Естония и Литва1.  Резолюцията от 6 юли 2010 г. на Европейския 
парламент подчертава, че самостоятелната заетост придобива популярност, особено 
сред младите хора и сред жените, както и като преходна дейност от заетост към 
пенсиониране2.

През последните десетилетия съставът на категорията самостоятелно заети лица 
се промени значително.  Категорията самостоятелно заети лица е много разнородна в 
зависимост от ролята им на пазара на труда и от естеството на дейността.  Следва да се 
                                               
1 Изследване на работната сила в Европейския съюз, 2012 г.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0263.
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отличава категорията икономически зависимо самостоятелно заето лице, за да се 
разбере по-добре развитието на самостоятелната заетост, която след големите социални 
и икономически промени надхвърля традиционно признатите в страните от ЕС форми 
на самостоятелна заетост1.

3.  Не съществува ясно определение на самостоятелна заетост, признато на 
европейско равнище

Не само че на равнище Европейски съюз не съществува всеобщо признато 
определение за самостоятелната заетост, но положението се усложнява още повече  
предвид разнообразието от форми на самостоятелна заетост.  Дефиницията на МОТ в 
„Международната класификация на статута на заетост“ определя самостоятелната 
заетост като работа, при която възнаграждението пряко зависи от печалбата, 
реализирана от произведените стоки или предоставените услуги.  От историческа 
гледна точка се разграничават три основни групи самостоятелно заети лица: 
микропредприятия, малки предприятия и лица на свободна практика.

В прекия смисъл, самостоятелно заетите лица са лицата, които работят повече за 
себе си, отколкото за трета страна.  Въпреки че това определение изглежда съвсем 
просто, следва да се отбележи, че самостоятелната заетост включва много широко 
многообразие от социални и икономически ситуации, които не могат да бъдат 
разглеждани по еднакъв начин.

Понастоящем не съществува ясно определение, прилагано в целия Европейски 
съюз, което да прави ясно разграничение между добросъвестните независими 
самостоятелно заети лица, работещи за своя собствена сметка, и фиктивните 
самостоятелно заети лица.  Всеки компетентен орган и всеки отделен орган използва 
своята собствена правна и регулаторна рамка, която може да варира в зависимост от 
компетенциите и областта на политика (данъчно законодателство, социална сигурност, 
търговско право, пазар на труда, осигуряване)2.

Не съществува никаква дефиниция за икономически зависимата самостоятелна 
заетост.  Само няколко европейски държави са възприели междинна категория между 
самостоятелно заети лица и наети лица.  Основната цел на подобно регулиране е да се 
осигури по-добра защита за тази междинна категория, без обаче да се приравняват към 
наетите лица.

4. Социална сигурност на самостоятелно заетите лица: общи аргументи по проблема
Развитието на самостоятелното предприемачество повдига редица проблеми 

относно трудовите права и социалната закрила на самостоятелно заетите лица.  
Традиционните системите за социална сигурност в Европа винаги са били 

                                               
1 Становище на Европейския икономически и социален комитет от 29 април 2010 г., озаглавено „Нови 
тенденции в самостоятелната заетост:  конкретният случай на икономически зависимата самостоятелна 
заетост“ (SOC/344).
2 Становище на Европейския икономически и социален комитет от  21 март 2013 г. относно 
„Злоупотреби със статута на самостоятелно заетите лица“ (INT/628).
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предназначени за закрила на наетите лица и частично съобразени с тази закрила, като 
положението все още е така в по-голямата част от случаите.  Поради това те трудно 
могат да се адаптират към самостоятелно заетите лица.

Ако обобщим политиката на държавите –– членки на ЕС по отношение на 
самостоятелно заетите лица, се оказва, че самостоятелно заетите лица са жертви на 
дискриминация и/или разполагат с по-слаба защита в някои страни – поради по-високи 
социални вноски или, обратно, поради по-ниски вноски, които предлагат по-ниска 
социална сигурност.  Дания е може би един от най-добрите примери за изключение, 
при което самостоятелно заетите лица имат същите права като наетите лица1.

Политиката на социална закрила по отношение на самостоятелно заетите лица се 
усложнява от факта, че тази група, както беше споменато по-горе, е твърде разнородна.  
Следователно мерките в областта на социалната сигурност, прилагани към една от 
частите на тази група, може да бъдат нерационални и неприемливи за друга част.  
Групата на самостоятелно заетите лица включва както лицата, които могат да се грижат 
сами за себе си, или специалистите от определени сектори, получаващи значително 
възнаграждение, така и лицата, чиято дейност или предоставяните услуги са зависими 
от един единствен клиент, а също и лицата, чиято работа не се различава от труда на 
наетите лица.  В първия случай мерките от областта на социалната сигурност, 
прилагани към наетите лица, могат да се окажат прекалени и неприемливи, а във 
втория случай съществува риск наетите лица да не са адекватно защитени срещу 
социални рискове.

5.  Злоупотреба със статута на самостоятелна заетост
МОТ предварително предупреди за евентуалните злоупотреби при някои форми 

на самостоятелна заетост, при които се пренебрегват правата на работниците и 
общностната закрила, обичайно гарантирани от трудовите правоотношения.  Такива 
злоупотреби приемат различни форми — от неплащането на вноски, данъчни измами и 
заобикаляне на трудовото право до недеклариран труд.  Това е сериозно нарушение на 
конкуренцията в ущърб на истинските самостоятелно заети лица, микропредприятията 
и МСП.

Самостоятелно заетото лице има правото свободно да решава да упражнява 
дейност като самостоятелно заето лице, но то трябва да бъде уведомявано при 
евентуално намаляване на социалната закрила, с която разполага. Следва да се 
отбележи все по-често срещаният проблем с „фиктивните“ самостоятелно заети лица, 
които често са принуждавани от своите работодатели да работят при много лоши 
условия. Следователно е необходимо да се припомнят разпоредбите на резолюцията на 
Европейския парламент от 6 юли 2010 г., в която се подчертава, че основното право 
следва да бъде гарантирано на всички работници, независимо от техния статут.

6.  Правата по отношение на социалната сигурност на самостоятелно заетите лица 
са по-ниски

В много страни самостоятелно заетите лица са свързани само частично с 
пенсионната система .  Тази разпоредба може да се окачестви като рационална, когато 
се прилага към група от специалисти, които получават значително възнаграждение и 
                                               
1 Общ преглед на заетостта в Европа (2010 г.) 
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могат да се грижат за себе си, но когато става въпрос за икономически зависимите 
самостоятелно заети лица или пък за „фиктивните“ самостоятелно заети лица, тя носи 
риск от бедност в напреднала възраст поради ниските вноски и съответно малките  
пенсии.  Подобни са и аргументите за пенсията за инвалидност.

Самостоятелно заетите лица също така са по-малко защитени в случай на 
майчинство/бащинство.  Те не винаги имат съответните права за отпуск по майчинство 
и бащинство и други сродни права (например:  Кипър, Нидерландия, Обединеното 
кралство и Полша)1. В този случай следва да се обърне особено внимание на 
социалната закрила на самостоятелно заети лица.  Последните проучвания и анализи2

потвърждават препоръката за хармонизиране на закрилата за майчинство/бащинство на 
самостоятелно заетите лица и тази на наетите лица.

Самостоятелно заетите лица са още по-малко защитени в случай на безработица.  
Вноските за обезщетение за безработица се прилагат основно за наетите лица.  Само в 
някои държави с добре развита система за социална закрила се предлага осигуряване за 
самостоятелно заетите лица3. 

7. Необходимост от колективни действия
Много от самостоятелно заетите лица са наясно, че са по-уязвими от наетите 

лица.  Те знаят, че не са защитени от колективни трудови договори и че пазарът е в 
състояние да разреши проблемите им само частично.  Това би могло да представлява 
основа за колективната им ангажираност по отношение на задължението за 
солидарност.  Синдикатите трябва също да се справят с предизвикателството да 
преосмислят своите дейности и да обединят усилията си в интерес на всички 
работници, независимо дали става въпрос за постоянна или гъвкава, типична или 
нетипична заетост или пък за наето лице, частично наето лице или  самостоятелно заети 
лица4.

8.  Проблеми, произтичащи от координацията на социалната сигурност
Определенията се различават не само в отделните европейски държави, но също 

така и в рамките на правото на ЕС.  Тази липса на яснота е причина за значителни 
проблеми при трансграничните ситуации.  Липсата на връзка между националните и 
европейските правни рамки по отношение на разликата между положението на наето 
лице и предоставянето на услуги превръща понятието за самостоятелно заето лице в 
проблемен въпрос, най-вече в случаите на трансгранична заетост5.

                                               
1  Доклад на Комисията, озаглавен „Борбата с дискриминацията по отношение на бременност, 
майчинство и родителски отпуск“ Европейска комисия, ГД „Правосъдие“, ноември 2012 г., стр. 29.
2 „ Самостоятелно заети лица: индустриални взаимоотношения и условия за труд“ („Self-employed 
workers: industrial relations and working conditions“), Eurofound 2009 г., стp. 76
3 „World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond“ (Доклад за 
социалната сигурност по света за 2010-2011 г.: предоставяне на осигуряване по време на криза и след 
това), Международна организация на труда, — Женева: МОТ, 2010 г., стp. 59.
4 Westerveld M. The „new self-employment: an issue for social policy?“ (Новата самостоятелна заетост: 
въпрос от сферата на социалната политика?) European Journal of Social Security, Volume 14 (2012 г.), n° 3, 
стp. 170-171.
5 Становище на Европейския икономически и социален комитет от  21 март 2013 г. относно 
„Злоупотреби със статута на самостоятелно заетите лица“ (INT/628).
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