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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om social beskyttelse for alle, inklusive selvstændige erhvervsdrivende
(2013/2111(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU),

– der henviser til artikel 9, 53, 151 og 157 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til artikel 5, 15, 16, 27, 31, 34, 35 og 33 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

– der henviser til artikel 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 og 23 i den europæiske socialpagt 
(revideret),

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO’s) konvention nr. 102 
(1952) om minimumsnormer for social tryghed,

– der henviser til ILO's konvention nr. 117 (1962) om socialpolitik (grundlæggende mål og 
normer),

– der henviser til ILO's konvention nr.121 (1964) om ydelser i anledning af tilskadekomst 
under arbejdet, konvention nr. 128 (1967) om ydelser ved invaliditet, alderdom samt til 
efterladte, konvention nr. 130 (1969) om læge- og hospitalsbehandling samt dagpenge 
under sygdom, konvention nr. 168 (1988) om beskæftigelsesfremme og social sikring og 
konvention nr. 183 (2000) om revision af konventionen om moderskabsbeskyttelse,

– der henviser til ILO's henstilling fra 2012 om social mindstebeskyttelse på nationalt plan,

– der henviser til ILO's rapport fra 2010 med titlen "Social sikring i verden 2010-2011: 
Social dækning i krisetider og derefter"1,

– der henviser til ILO's rapport fra november 2003 med titlen "Social protection: a life cycle 
continuum investment for social justice, poverty reduction and development"2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/41/EU af 7. juli 2010 om 
anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv og 

                                               
1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--fr/index.htm.
2 http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf.
3 EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.
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om ophævelse af Rådets direktiv 86/613/EØF1,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv2,

– der henviser til Rådets henstilling af 24. juni 1992 om fælles kriterier i forbindelse med 
sikring af tilstrækkelige indtægter og ydelser fra socialbeskyttelsesordninger 
(92/441/EØF)3,

– der henviser til Rådets henstilling af 27. juli 1992 om overensstemmelse mellem målene 
og politikken for social beskyttelse (92/442/EØF)4,

– der henviser til Rådets konklusioner af 17. december 1999 om styrkelse af samarbejdet 
om modernisering og forbedring af den sociale beskyttelse5,

– der henviser til rapporten af 10. februar 2011 fra Udvalget for Social Beskyttelse med 
evalueringen af Europa 2020-strategiens sociale dimension6,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 om "Europa 2020 - En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. februar 2012 med titlen "Hvidbog – En 
dagsorden for tilstrækkelige, sikre og bæredygtige pensioner" (COM(2012)0055),

– der henviser til Kommissionens rapport af 8. januar 2013 om beskæftigelse og social 
udvikling i Europa 20127,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. august 2012 om social sikring i Den 
Europæiske Unions udviklingssamarbejde (COM(2012)0446),

– der henviser til Kommissionens grønbog "Modernisering af arbejdsretten med henblik på 
tackling af det 21. århundredes udfordringer" (COM(2006)0708),

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. april 
2010 om "Nye tendenser inden for selvstændigt arbejde, særligt for så vidt angår 
økonomisk afhængigt selvstændigt arbejde" (SOC/344)8,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. marts 

                                               
1 EUT L 180 af 15.7.2010, s. 1.
2 EUT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
3 EFT L 245 af 26.8.1992, s. 46.
4 EFT L 245 af 26.8.1992, s. 49.
5 EFT C 8 af 12.1.2000, s. 7.
6 http://register.consilium.europa.eu/pdf/da/11/st06/st06500.da10.pdf
7 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518.
8 CESE 639/2010 - SOC/344.
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2013 om misbrug af selvstændige erhvervsdrivendes status (INT/628)1,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2008 vedrørende 
Kommissionens henstilling om aktiv integration af mennesker, der er udstødt fra 
arbejdsmarkedet (COM(2008)0639), og sin beslutning af 6. maj 2009 om aktiv integration 
af mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet2, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2009 (COM(2009)0545) og sin 
beslutning af 20. maj 2010 om de offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse 
med økonomisk genopretning3, 

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om atypiske arbejdskontrakter, jobsikkerhed, 
flexicurity og nye former for arbejdsmarkedsdialog4,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2006 om social sikring og social integration 
(2005/2097(INI))5,

– der henviser til sin beslutning af 20. oktober 2010 om mindsteindkomstens betydning for 
bekæmpelse af fattigdom og fremme af et samfund med plads til alle6,

– der henviser til sin beslutning af 11. september 2013 om bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed: mulige udveje (2013/2045(INI))7,

– der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2008 om øget indsats til bekæmpelse af sort 
arbejde8,

– der henviser til sin beslutning af 23. maj 2007 om fremme af anstændigt arbejde for alle9,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om modernisering af arbejdsretten med 
henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer10,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om fremtiden for socialydelser af almen 
interesse11,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om den europæiske platform mod 

                                               
1 CESE 2063/2012 - INT/628.
2 EUT C 212 E af 5.8.2010, s. 23.
3 EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 112.
4 EUT C 351 E af 2.12.2011, s. 39.
5 EUT C 291 E af 30.11.2006, s. 304.
6 EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 8.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0365.
8 EUT C 9 E af 15.1.2010, s. 1.
9 EUT C 102 E af 24.4.2008, s. 321.
10 EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 401.
11 EUT C 33 E af 5.2.2013, s. 65.
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fattigdom og social udstødelse (2011/2052(INI))1, 

– der henviser til sin beslutning af 21. maj 2013 om "En dagsorden for tilstrækkelige, sikre 
og bæredygtige pensioner" 2012/2234(INI)2, 

– der henviser til sin beslutning af 12. juni 2013 om meddelelse fra Kommissionen: "Sociale 
investeringer i vækst og samhørighed, herunder gennem anvendelse af Den Europæiske 
Socialfond 2014-2020" (2013/2607(RSP))3,

– der henviser til studien om økonomisk afhængige, selvstændige arbejdstageres 
socialsikringsrettigheder, som Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har 
ladet udarbejde, maj 20134,

– der henviser til individualiseret rapport fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve-
og Arbejdsvilkårene (Eurofound) af 2013 med titlen "Selvstændig eller ikke selvstændig? 
Økonomisk afhængige arbejdstageres levevilkår"5,

– der henviser til rapport fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene af 2. marts 2009 med titlen "Selvstændige arbejdstagere: forbindelser 
mellem arbejdsmarkedets parter og arbejdsvilkår"6,

– der henviser til sammenlignende rapport fra Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene af april 2013 med titlen "Arbejdsmarkedets parter og deres 
inddragelse i ordningerne for arbejdsløshedsunderstøttelse i Europa"7,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2013),

A. der påpeger, at retten til social sikring er en grundlæggende menneskeret, og at denne ret 
er en integrerende del af den europæiske socialmodel; der henviser til, at Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har vedtaget henstillinger om social 
mindstebeskyttelse på nationalt plan med henblik på at sikre alle borgeres grundlæggende 
ret til social sikring og en levestandard, der er i overensstemmelse med den menneskelige 
værdighed;

B. der understreger, at social sikring er en investering i mennesker, der skaber mulighed for, 
at borgerne kan tilpasse sig udviklingen på arbejdsmarkedet, at man kan bekæmpe 
fattigdom og social udstødelse, og at borgerne kan vinde indpas på arbejdsmarkedet; der 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0495.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0204.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0266.
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570.
5 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
6 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.
7 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.
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påpeger, at social sikring spiller en stabiliserende rolle for økonomien og udgør en 
anticyklisk faktor, der indebærer, at den indenlandske efterspørgsel og det indenlandske 
forbrug stiger;

C. der konstaterer, at medlemsstaterne for at overvinde krisen har reduceret deres offentlige 
finanser kraftigt netop på et tidspunkt, hvor den sociale sikring som følge af en pludselig 
stigning i antallet af arbejdsløse bør styrkes, mens de nationale socialsikringsbudgetter er 
blevet stillet over for en yderligere vanskelighed, da bidragene er faldet efter tabene af 
arbejdspladser, som har ramt talrige personer, eller faldet i lønningerne, hvorved den 
europæiske socialmodel reelt er bragt i fare;

D. der understreger, at socialsikringsdækningen i EU's medlemsstater fortsat er 
utilstrækkelig; der konstaterer, at tilfældene af misbrug af sårbare arbejdstagere i EU 
fortsat er hyppige, og at opsplitningen af arbejdsmarkederne med meget forskellige 
beskyttelsesniveauer alt efter de forskellige former for arbejdsaftaler og arbejdsforhold 
fortsat er en iøjnefaldende realitet, som afstedkommer manglende social tilpasning og 
social ulighed;

E. der henviser til, at størstedelen af de traditionelle socialsikringssystemer og navnlig den 
sociale dækning samt arbejdsmarkedslovgivningen er udformet med henblik på at sikre 
arbejdstagernes sociale rettigheder og arbejde, og at der således er fare for, at nye grupper 
af arbejdstagere ikke vil være omfattet af en passende social beskyttelse, hvis der sker en 
ændring i beskæftigelsens art og i stadig højere grad, hvis arbejdstageren udøver en 
uafhængig aktivitet;

F. der understreger, at det er nødvendigt klart at definere, hvad der forstås ved maskeret 
selvstændig erhvervsvirksomhed, og forebygge et eventuelt misbrug for at hindre enhver 
krænkelse af arbejdstagernes sociale rettigheder, enhver konkurrenceforvridning og 
enhver risiko for social dumping;

G. der påpeger, at udviklingen i arbejdsvilkårene for økonomisk afhængige, selvstændige 
arbejdstagere ikke er væsensforskellig fra udviklingen i traditionelle arbejdstageres 
arbejdsvilkår, og at førstnævnte gruppes ret til social sikring og ret til arbejde derfor i 
højere grad burde svare til traditionelle arbejdstageres rettigheder;

Social sikring for alle

1. understreger behovet for at udvikle og modernisere socialsikringssystemerne for at sikre 
en passende social beskyttelse for alle, der bygger på principperne om universel adgang 
og ikkeforskelsbehandling og på evnen til at reagere fleksibelt på den demografiske 
udvikling og udviklingen på arbejdsmarkedet;

2. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en forsvarlig og bæredygtig finansiering af 
socialsikringssystemerne, navnlig i økonomiske krisetider, for at sikre passende sociale 
ydelser, uden at det må glemmes, at en af de vigtigste faktorer med hensyn til sociale 
investeringer er, at de gør det muligt at forene sociale og økonomiske mål; mener derfor, 
at de ikke bør betragtes som udgifter, men snarere som en investering;

3. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en social mindstebeskyttelse på nationalt plan, der 
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mindst omfatter en beskyttelse af de vigtigste indtægtskilder i landet og adgang til 
grundlæggende sociale ydelser navnlig ved sygdom, arbejdsløshed, moderskab og 
invaliditet, hvilket er en forudsætning for, at fattigdom og social udstødelse kan 
bekæmpes i medlemsstaterne; opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at udforme 
strategier for udvikling af den sociale sikring i overensstemmelse med forslagene fra ILO;

4. understreger, at en effektiv social beskyttelse bør omfatte foranstaltninger, der sigter mod 
at fremme støttemodtagernes deltagelse på arbejdsmarkedet, og at en begrænsning af det 
sociale beskyttelsesniveau ikke stimulerer beskæftigelsen;

5. opfordrer medlemsstaterne til at gøre en større indsats for at skabe arbejdspladser til unge 
og til at drage omsorg for, at unge arbejdstagere ikke forskelsbehandles ved, at deres ret til 
social sikring begrænses;

6. opfordrer navnlig medlemsstaterne til at sørge for, at de mest udsatte grupper –
arbejdsløse, personer med handicap, enlige forsørgere, pensionister, unge familier og 
andre – har adgang til social sikring; opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at sørge for, 
at sociale ydelser bliver mere tilgængelige for alle personer i de mest udsatte grupper og 
personer med behov for langtidspleje, navnlig i landdistrikterne;

7. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at træffe foranstaltninger til bekæmpelse 
af forskelsbehandling af kvinder på arbejdsmarkedet og foranstaltninger på 
socialsikringsområdet, således at kvinders lønninger for samme arbejde og deres sociale 
ydelser ikke er mindre end mænds lønninger og sociale ydelser, og at kvinder beskyttes 
ved moderskab; opfordrer ligeledes Rådet til at fremskynde vedtagelsen af direktivet om 
barselsorlov;

8. opfordrer medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger til bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse, herunder en passende mindsteindkomst og et socialt 
sikringssystem, der hviler på forskellige nationale fremgangsmåder: kollektive 
overenskomster eller national lovgivning;

9. opfordrer medlemsstaterne til at styrke kampen mod sort arbejde og arbejde under usikre 
ansættelsesformer og til at sikre en passende social beskyttelse for alle arbejdstagere;
mener desuden, at man bør tage afstand fra, at normal ansættelse i visse tilfælde – af 
besparelseshensyn – bevidst erstattes af atypiske arbejdskontrakter, hvorved 
arbejdstagernes sociale sikring samtidig begrænses;

10. opfordrer Kommissionen til at gennemgå bestemmelserne om koordinering af 
socialsikringssystemerne og henleder medlemsstaternes opmærksomhed på, at der for at 
begrænse misbrug af sociale ydelser ikke må anvendes diskriminerende 
socialsikringsforanstaltninger over for mobile arbejdstagere; mener til gengæld, at alle 
mobile arbejdstagere bør have samme ret til social sikring og have mulighed for at blive 
omfattet af en sikringsordning;

11. opfordrer Kommissionen til fra Den Europæiske Unions synsvinkel at undersøge, om 
ansattes sociale sikring ikke er blevet begrænset, og om principperne om fleksibilitet og 
sikkerhed ikke er blevet tilsidesat som følge af de nylige ændringer af 
arbejdsmarkedslovgivningen i medlemsstaterne, der sigtede mod at øge fleksibiliteten på 
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arbejdsmarkedet;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til i alle sine forslag at indarbejde de fire mål, der 
er fastsat i ILO's dagsorden vedrørende anstændigt arbejde, og til ved den årlige 
undersøgelse af væksten at tage højde for målene i ILO's henstilling om social 
mindstebeskyttelse på nationalt plan, således at alle arbejdstagere i Europa hele livet 
sikres en sådan mindstebeskyttelse;

Selvstændiges socialsikring

13. understreger, at det uden tvivl må anerkendes, at selvstændig erhvervsvirksomhed 
bidrager til at øge fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og fremmer skabelse af 
arbejdspladser og begrænsning af arbejdsløsheden, og at en positiv udvikling på dette 
område skal ledsages af passende foranstaltninger, når det gælder selvstændiges sociale 
beskyttelse;

14. understreger behovet for, at der er adgang til ajourførte og mere detaljerede statistiske 
oplysninger end dem, der er tilgængelige i øjeblikket, og som kunne anvendes i forskellige 
sammenhænge i forbindelse med overvågning og evaluering af den økonomiske 
betydning, som må tillægges selvstændige og de forskellige grupper af selvstændige, og 
placeringen på arbejdsmarkedet opdelt efter sektor, social status, alder og køn;

15. henleder opmærksomheden på, at manglen på en klar definition af selvstændig 
erhvervsvirksomhed i væsentlig grad vanskeliggør koordineringen af den sociale sikring 
for selvstændige medlemsstaterne imellem og følgelig kan begrænse arbejdstagernes frie 
bevægelighed;

16. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en begrebsramme, der juridisk definerer arten af 
og de forskellige former for atypisk beskæftigelse i almindelighed og selvstændig 
erhvervsvirksomhed som den mest udbredte bestanddel på dette område, og til i denne 
forbindelse at anvende arbejdsretten og socialsikringsforanstaltningerne alt efter disse 
former for beskæftigelse og tage højde for muligheden for på behørig vis at regulere 
selvstændiges sociale sikring; mener, at man ligeledes klart bør indkredse maskeret 
selvstændig virksomhed og træffe sanktioner over for arbejdsgiverne, hvis der konstateres 
sådanne tilfælde;

17. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sørge for, at selvstændig 
erhvervsvirksomhed hverken bliver et redskab for illoyal konkurrence eller et middel til at 
forhindre arbejdstagerne i at være omfattet af sociale sikringsordninger og 
arbejdsmarkedsordninger, og at selvstændiges sociale og arbejdsmarkedsmæssige 
rettigheder i mindst muligt omfang afhænger af deres status: lønmodtager eller 
selvstændig; kræver på den anden side, at man ikke sidestiller selvstændige og 
lønmodtagere for at bevare fordelene ved selvstændig erhvervsvirksomhed og økonomisk 
aktivitet af en sådan art og bidrage til udviklingen af iværksætterånd og tjenesteydelsernes 
kvalitet;

18. opfordrer medlemsstaterne til at udvikle den sociale beskyttelse med hensyn til 
pensionering, nedsat erhvervsevne, barselsorlov for mødre/fædre og arbejdsløshed, 
således at den afpasses bedre efter selvstændiges behov, navnlig de selvstændige, hvis 
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arbejde svarer til lønmodtageres arbejde;

19. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at personer, der ønsker at opnå 
status som selvstændig, obligatorisk modtager passende oplysninger om ændringerne af 
deres sociale beskyttelse og deres arbejdsmæssige vilkår samt af andre rettigheder og 
forpligtelser knyttet til deres økonomiske aktivitet, der følger af erhvervelsen af denne 
status;

20. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at inddrage arbejdsmarkedets parter i en 
proces for udvikling og modernisering af den sociale beskyttelse og udvikle dialogen 
mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk og nationalt plan; opfordrer ligeledes 
arbejdsmarkedets parter til at opføre spørgsmålene om selvstændiges arbejdsmæssige og 
sociale rettigheder på dagsordenen; 

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaterne og parlamenterne.



PR\1004729DA.doc 11/15 PE519.788v01-00

DA

BEGRUNDELSE

I. Social sikring for alle

Social beskyttelse indtager en central plads i den europæiske socialmodel. Den sociale 
sikrings vigtigste funktion er at fremme social integration og social retfærdighed, beskytte 
indkomsterne og sikre uddannelses- og sundhedstjenesteydelser af høj kvalitet for alle.
Socialsikringspolitikken henhører under hver medlemsstats ansvarsområde i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet. På EU-plan er der dog indført en åben 
koordinationsmetode, en frivillig proces omfattende politisk samarbejde på grundlag af 
godkendelse af fælles mål og indikatorer. Et af de vigtigste mål for den sociale beskyttelse er 
at øge ydelsernes rimelighed og effektivitet, samtidig med at man fremmer den sociale 
integration og samhørigheden, der er væsentlige søjler for inklusiv og bæredygtig vækst og 
begrænsning af fattigdommen. Disse mål udspringer på naturlig vis af Den Europæiske 
Unions grundlæggende værdier1.

En effektiv social beskyttelse er nødvendig, for at et samfund skal kunne møde 
globaliseringens udfordringer og tilpasse sig forandringer. En socialforsikring koblet til 
arbejdet forbliver grundstenen i socialsikringssystemerne, men kan endnu ikke garanteres alle 
indbyggere. En universel social tryghed i overensstemmelse med Den Internationale 
Arbejdsorganisations konvention nr. 102 om minimumsnormer for social tryghed, omfattende 
alle grene af den sociale tryghed med et mindsteniveau for sociale ydelser, er endnu ikke 
tilgængelig for alle. Derfor må hver person sikres en social mindstebeskyttelse på nationalt 
plan inden for rammerne af en integreret socialpolitik, hvor man stræber efter at sikre alle 
indbyggere en mindsteindkomst og adgang til grundlæggende sociale ydelser, navnlig med 
henblik på de mest udsatte grupper i samfundet (arbejdsløse, personer med handicap, enlige 
forsørgere, unge, pensionister, unge familier etc.). Borgerne må også sikres en 
mindsteindkomst, der spiller en vigtig rolle for økonomisk omfordeling, solidaritet og social 
retfærdighed og desuden, navnlig i krisetider, har en konjunkturdæmpende funktion og stiller 
yderligere midler til rådighed for at stimulere den indenlandske efterspørgsel og det 
indenlandske forbrug.

Sociale ydelser kan anses for passende, hvis de bidrager til at nå socialpolitikkens forventede 
resultater, for eksempel ved at tilgodese borgernes behov, hvis de kan håndtere de vigtigste 
risici, der findes, og bidrager til et "retfærdigt" forhold mellem ydelsesniveau på den ene side 
og de skatter eller bidrag, der indbetales gennem hele livet, på den anden side.

Socialsikringssystemerne i Europa skal bidrage til, at borgerne kan beskytte sig mod 
uforudsete hændelser og utilstrækkelige indkomster, og til at mindske ulighederne i EU's 
medlemsstater. På grund af de vedvarende økonomiske vanskeligheder i forbindelse med 
finanskrisen må man tage fat på vanskelige spørgsmål med hensyn til finansieringen af 
systemerne. Under den økonomiske krise gik de offentlige finanser i EU's medlemsstater 
tilbage, samtidig med at antallet af arbejdsløse, der har behov for social støtte, steg. Den 
kraftigt øgede arbejdsløshed og faldet i lønningerne medførte også et fald i bidragene til 
socialsikringsordningerne, hvilket indebar en trussel mod den europæiske socialmodel. Det er 
også vigtigt at fremhæve, at det var de mest udsatte personer, der blev ramt hårdest og faldt 

                                               
1

 Meddelelse fra Kommissionen af 20. august 2012 om social sikring i Den Europæiske Unions udviklingssamarbejde (COM (2012)446).
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ned under fattigdomsgrænsen, da man strammede de nationale budgetter og skar ned på 
pensioner og andre sociale ydelser. I krisehåndteringen prioriterede man finanspolitisk 
konsolidering og tilsidesatte socialpolitiske aspekter. Medlemsstaterne tog ikke tilstrækkeligt 
hensyn til de sociale mål på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, der er fastsat i Europa 
2020-strategien, navnlig når det gælder begrænsning af fattigdom og social udstødelse.

For at opnå en bæredygtig og effektiv social tryghed skal medlemsstaterne udforme og 
iværksætte nationale udviklingsstrategier for social sikring under hensyntagen til ILO's 
forslag. Et af de vigtigste mål for en udviklingsstrategi for social tryghed skal være en indsats 
for effektive sociale investeringer, da disse skaber forudsætninger for en samordning af 
sociale og økonomiske mål. De bør derfor ikke betragtes som udgifter, men snarere som 
investeringer, der fremmer bedre ydelser og en bæredygtig økonomisk vækst.

II. Selvstændige og deres sociale tryghed

1. Betydning og udvikling af selvstændig erhvervsvirksomhed som beskæftigelsesform og 
nye former for beskæftigelse af denne type

I Europa 2020-strategiens flagskibsinitiativ "En dagsorden for nye kvalifikationer og job" 
anerkendes det, at selvstændig erhvervsvirksomhed er en vigtig faktor for skabelse af 
arbejdspladser, og medlemsstaterne opfordres til at fjerne foranstaltninger, der lægger 
hindringer i vejen for selvstændig erhvervsvirksomhed.

Selvstændig erhvervsvirksomhed har vundet stor udbredelse på det seneste og har antaget 
forskellige nye former. I 2012 var 32,8 mio. personer i EU selvstændige erhvervsdrivende, 
hvilket udgjorde 15 % af den samlede beskæftigelse i EU. Selvstændig erhvervsvirksomhed er 
mest udbredt i Grækenland, Italien, Portugal og Rumænien. Denne form for beskæftigelse er 
mindst udbredt i Luxembourg, Danmark, Estland og Litauen1. I Europa-Parlamentets 
beslutning af 6. juli 2010 understeges det, at uafhængigt arbejde tiltager i popularitet, især 
blandt unge arbejdstagere og kvinder og som en overgang fra arbejde til pension2.

I de seneste årtier har sammensætningen inden for kategorien af selvstændige 
erhvervsdrivende ændret sig stærkt. Selvstændige erhvervsdrivende er en meget heterogen 
gruppe i henseende til deres rolle på arbejdsmarkedet og erhvervsvirksomhedens art. Man bør 
holde kategorien økonomisk afhængige selvstændige erhvervsdrivende adskilt for bedre at 
forstå udviklingen i det uafhængige arbejde. På grund af de store sociale og økonomiske 
forandringer overskrider denne kategori de traditionelle definitionsgrænser for selvstændig 
erhvervsvirksomhed i EU-landene3.

3  Der findes ingen klar definition af selvstændig erhvervsvirksomhed på EU-plan

Ikke alene findes der ikke på EU-plan en almindeligt anerkendt definition af selvstændig 
erhvervsvirksomhed, men situationen kompliceres yderligere af mangfoldigheden af former 
for selvstændig erhvervsvirksomhed. I Den Internationale Arbejdsorganisations International 
Classification of Status in Employment defineres selvstændig erhvervsvirksomhed som 
                                               
1 EU-arbejdsstyrkeundersøgelsen 2012.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0263.
3 Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 29. april 2010 om "Nye tendenser inden for selvstændigt arbejde,  særligt 
for så vidt angår økonomisk afhængigt selvstændigt arbejde" (SOC/344).
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arbejde, hvor aflønningen direkte afhænger af overskuddet af de producerede varer og udførte 
tjenesteydelser. Historisk set skelnes der mellem tre hovedgrupper af selvstændige 
erhvervsdrivende: mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og freelancere.

I bogstavelig forstand kan selvstændige erhvervsdrivende siges at være personer, der arbejder 
for sig selv snarere end for en tredjemand. Selv om denne definition kan forekomme meget 
enkel, bør man ikke se bort fra, at selvstændig erhvervsvirksomhed omfatter en stor 
mangfoldighed af økonomiske og sociale situationer, der ikke kan behandles på samme måde.

Der findes i øjeblikket ingen klar definition, der anvendes i hele Den Europæiske Union, der 
fastlægger en præcis sondring mellem dels hæderlige selvstændige erhvervsdrivende, der 
arbejder for egen regning, og dels fiktive selvstændige erhvervsdrivende. Hver kompetent 
myndighed og hvert separat organ anvender sit eget juridiske reguleringssystem, og dette kan 
variere alt efter kompetence og politisk område (skattelove, social tryghed, erhvervsret, 
arbejdsmarked, forsikring)1.

Der findes ingen klar definition af økonomisk afhængigt selvstændigt arbejde. Kun nogle få 
europæiske lande har fastlagt en ny mellemkategori mellem kategorierne selvstændige 
erhvervsdrivende og lønmodtagere. Hovedformålet med en sådan regulering er at sikre en 
bedre beskyttelse af denne mellemkategori, uden at gruppen sidestilles med lønmodtagere.

4. Selvstændiges socialsikring: generelle bemærkninger om problemet

I forbindelse med selvstændig virksomhedsetablering findes der en række problemer med 
hensyn til selvstændiges arbejdsmæssige og sociale rettigheder. De traditionelle 
socialsikringssystemer i Europa har altid været udformet med henblik på at sikre beskyttelse 
af arbejdstagerne, og de er ofte stadig delvist tilpasset til dette formål. Det er følgelig 
vanskeligt at tilpasse dem til selvstændige erhvervsdrivende.

En sammenfatning af medlemsstaternes politik med hensyn til selvstændige erhvervsdrivende 
viser, at selvstændige erhvervsdrivende er ofre for forskelsbehandling og/eller er omfattet af 
en ringere beskyttelse i visse lande på grund af en højere betaling af sociale sikringsbidrag, 
eller omvendt er de på grund af lavere betaling af sociale sikringsbidrag omfattet af en ringere 
beskyttelse. Danmark er sandsynligvis én af de positive undtagelser, hvor selvstændige 
erhvervsdrivende har samme rettigheder som lønmodtagere2.

Socialsikringspolitikken for selvstændige erhvervsdrivende er kompliceret, eftersom denne 
gruppe som nævnt ovenfor er en meget heterogen gruppe. Derfor kan 
socialsikringsforanstaltninger, der gælder for en del af denne gruppe, være irrationelle og 
uacceptable for en anden del. Gruppen af selvstændige erhvervsdrivende omfatter både 
personer, der kan tage vare på sig selv, eller velbetalte fagpersoner fra visse sektorer og 
personer, hvis virksomhed eller tjenester afhænger af én kunde, og personer, hvis arbejde ikke 
adskiller sig fra lønnet arbejde. I førstnævnte tilfælde kan socialsikringsforanstaltninger, der 
gælder for lønmodtager, være overdrevne og uacceptable, og i det andet tilfælde er der en 
risiko for, at lønmodtagerne ikke beskyttes fyldestgørende mod sociale risici.

                                               
1 Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. marts 2013 om misbrug af statussen som selvstændig 
erhvervsdrivende (INT/628).
2 Nyhedsblad fra Det Europæiske Observationsorgan for Beskæftigelse (2010). 
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5. Misbrug af status som selvstændig erhvervsvirksomhed

ILO har tidligere advaret om eventuel misbrug af visse former for selvstændig 
erhvervsvirksomhed, i forbindelse med hvilken arbejdstagerrettigheder og 
fællesskabsbeskyttelse, der almindeligvis garanteres i henhold til arbejdsmarkedsforholdene, 
ignoreres. Dette misbrug manifesterer sig ved alt lige fra unddragelse af betaling af sociale 
sikringsbidrag og skatteunddragelse til underminering af arbejdstagerrettigheder og sort 
arbejde. Det medfører en alvorlig konkurrenceforvridning for de reelle selvstændige, 
mikrovirksomheder og SMV'er.

Den selvstændige erhvervsdrivende har ret til frit at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed, 
men denne skal være oplyst om en eventuel formindskelse af sin sociale beskyttelse. Det skal 
bemærkes, at der forekommer et stadigt voksende problem med "falske" selvstændige, som 
ofte tvinges af deres arbejdsgiver til at arbejde under kummerlige forhold. Derfor er det 
nødvendigt at erindre om bestemmelserne i Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010, 
hvori det understreges, at alle arbejdstagere skal sikres deres grundlæggende rettigheder, 
uanset deres status.

6. Selvstændige erhvervsdrivendes lavere ret til social sikring 

I mange lande er selvstændige erhvervsdrivende kun delvist tilknyttet pensionssystemet. Dette 
kan anses for at være rationelt, når der er tale om fagpersoner, der modtager et betydeligt 
vederlag, og som kan tage vare på sig selv, men når der er tale om økonomisk afhængige 
selvstændige erhvervsdrivende, kan dette udgøre en fattigdomsrisiko efter arbejdslivet på 
grund af lave bidrag og den hermed forbundne lave pension. Det samme gør sig gældende for 
invalidepension.

Selvstændige erhvervsdrivende er ligeledes mindre beskyttede i forbindelse med barselsorlov. 
De besidder ikke altid fyldestgørende rettigheder med hensyn til barselsorlov og andre 
beslægtede rettigheder (f.eks. Cypern, Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Polen)1. I 
dette tilfælde bør der tages særlig hensyn til selvstændige erhvervsdrivendes sociale 
beskyttelse. Undersøgelser og analyser2, der for nylig er blevet gennemført, bekræfter 
henstillingen om at harmonisere selvstændige erhvervsdrivendes og lønmodtageres 
rettigheder i forbindelse med barnefødsel.

Selvstændige erhvervsdrivende har endnu ringere beskyttelsesforhold i forbindelse med 
arbejdsløshed. Arbejdsløshedsunderstøttelse gælder primært for lønmodtagere. Blot visse 
lande har et veludviklet socialt beskyttelsessystem, der omfatter selvstændige 
erhvervsdrivende3. 

7. Behov for en kollektiv indsats

Mange selvstændige erhvervsdrivende er bevidste om, at de er mere sårbare end 

                                               
1 Kommissionens rapport med titlen “Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity 
and Parenthood”, Europa-Kommissionen, GD for Retlige Anliggender, november 2012, s. 29.
2 “Self-employed workers: industrial relations and working conditions”, Eurofound 2009. s. 76.
3 “World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond”, Den 
Internationale Arbejdsorganisation, Genève: ILO, s. 59.
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lønmodtagere. De ved, at de ikke er omfattet af kollektive overenskomster, og markedet kan 
kun delvist løse deres problemer. Dette kan udgøre grundlaget for deres kollektive 
engagement med hensyn til obligatorisk solidaritet. Fagforeningerne skal desuden løse den 
udfordring, der består i at genoverveje deres aktiviteter og omorganisere sig for at tage hensyn 
til alle arbejdstageres bedste interesse, uanset om der er tale om fast eller fleksibel 
beskæftigelse, typisk eller atypisk beskæftigelse, og uanset om arbejdstagerne er 
lønmodtagere eller næsten er lønmodtagere, eller om de er selvstændige erhvervsdrivende.1

8. Problemer i forbindelse med koordinering af social sikring

Der findes ikke blot forskellige definitioner i de enkelte europæiske lande, men også i EU's 
lovgivning.  Denne manglende ensartethed skaber omfattende problemer i 
grænseoverskridende situationer. Den manglende forbindelse mellem nationale og europæiske 
lovrammer i forhold til skellet mellem at tage arbejde og levere ydelser gør begrebet 
"selvstændig erhvervsvirksomhed" til en problematisk størrelse, navnlig i forhold til 
grænseoverskridende arbejde2.

                                               
1 Westerveld M., The new self-employment: an issue for social policy? European Journal of Social 
Security, Volume 14 (2012), nr. 3, s. 170-171.
2 Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 21. marts 2013 om misbrug af 
statussen som selvstændig erhvervsdrivende (INT/628).


