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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

sotsiaalkaitse kohta kõigile, sealhulgas füüsilisest isikust ettevõtjatele
(2013/2111(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõiget 3 ja artikli 6 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 9, 53 ja 151–157,

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 5, 15, 16, 27, 31, 34 ja 35,

– võttes arvesse Euroopa sotsiaalharta (muudetud) artikleid 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 ja 23,

– võttes arvesse Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsiooni nr 102 (1952) 
sotsiaalkindlustuse miinimumstandardite kohta,

– võttes arvesse ILO konventsiooni nr 117 (1962) sotsiaalpoliitika kohta (põhieesmärgid ja -
normid),

– võttes arvesse ILO konventsiooni nr 121 (1964) töövigastustoetuse kohta; konventsiooni 
nr 128 (1967) invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotustoetuste kohta; konventsiooni nr 130 
(1969) arstiabi ja haigustoetuste kohta; konventsiooni nr 168 (1988) tööhõive edendamise 
ja töötuse kaitse kohta ning konventsiooni nr 183 (2000) emaduse kaitse konventsiooni 
muutmise kohta,

– võttes arvesse ILO 2012. aasta soovitust sotsiaalkaitse riikliku miinimumtaseme kohta,

– võttes arvesse ILO 2010. aasta maailma sotsiaalkaitse raportit (2010/11) „Providing 
coverage in times of crisis and beyond” (kaitse kriisi ajal ja edaspidi)1,

– võttes arvesse ILO 2003. aasta novembri raportit „Social protection: a life cycle 
continuum investment for social justice, poverty reduction and development” 
(sotsiaalkaitse: pidev investeering sotsiaalsesse õiglusesse, vaesuse vähendamisse ja 
arengusse)2,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 
883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi 2010/41/EL 
füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 86/613/EMÜ4,

– võttes arvesse nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ, millega 
                                               
1 http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_142209/lang--en/index.htm.
2 http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/lifecycle.pdf.
3 ELT L 166, 30.4.2004, lk 1.
4 ELT L 180, 15.7.2010, lk 1.
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kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale 
pääsemisel1,

– võttes arvesse nõukogu 24. juuni 1992. aasta soovitust piisavate vahendite ja toetuste 
ühiste kriteeriumide kohta sotsiaalkindlustussüsteemides (92/441/EMÜ)2,

– võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1992. aasta soovitust sotsiaalkaitse eesmärkide ja 
poliitika lähendamise kohta (92/442/EMÜ)3,

– võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1999. aasta järeldusi koostöö tugevdamise kohta 
sotsiaalkaitse ajakohastamiseks ja täiustamiseks4,

– võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee 10. veebruari 2011. aasta raportit „Euroopa 
2020. aasta strateegia sotsiaalne mõõde”5,

– võttes arvesse komisjoni 3. märtsi 2010. aasta teatist „Euroopa 2020. aastal. Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (COM(2010)2020),

– võttes arvesse komisjoni 16. veebruari 2012. aasta teatist „Valge raamat. Piisava, kindla ja 
jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava” (COM(2012)0055),

– võttes arvesse komisjoni 8. jaanuari 2013. aasta ülevaadet „Euroopa 2012. aasta tööhõive 
ja sotsiaalareng”6,

– võttes arvesse komisjoni 20. augusti 2012. aasta teatist sotsiaalkaitse kohta Euroopa Liidu 
arengukoostöös (COM(2012)0446),

– võttes arvesse komisjoni 22. novembri 2006. aasta rohelist raamatut tööõiguse 
ajakohastamise kohta 21. sajandi sõlmküsimuste lahendamisel (COM(2006)0708),

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 29. aprilli 2010. aasta arvamust 
„Füüsilisest isikust ettevõtjate töö uued suundumused: majanduslikult sõltuvate füüsilisest 
isikust ettevõtjate töö erijuhtum” (SOC/344)7,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. märtsi 2013. aasta arvamust 
„Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kuritarvitamine” (INT/628)8,

– võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta teatist, milles käsitletakse komisjoni 
soovitust tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise kohta (COM(2008)0639), ja oma 
6. mai 2009. aasta resolutsiooni tööturult tõrjutud isikute aktiivse kaasamise kohta9,

                                               
1 EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16.
2 EÜT L 245, 26.8.1992, lk 46.
3 EÜT L 245, 26.8.1992, lk 49.
4 EÜT C 8/05, 12.1.2000, lk 7.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06624-ad01.en11.pdf.
6 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7315.
7 CESE 639/2010 - SOC/344.
8 CESE 2063/2012 - INT/628.
9 ELT C 212 E, 5.8.2010, lk 23.
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– võttes arvesse komisjoni 14. oktoobri 2009. aasta teatist (COM(2009)0545) ja oma 
20. mai 2010. aasta resolutsiooni riikide rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse kohta 
majanduse elavnemise kontekstis1,

– võttes arvesse oma 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni ebatüüpiliste lepingute, kaitstud 
töökarjääri, turvalise paindlikkuse ja sotsiaalse dialoogi uute vormide kohta2,

– võttes arvesse oma 15. märtsi 2006. aasta resolutsiooni sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse 
hõlvamise kohta (2005/2097(INI))3,

– võttes arvesse oma 20. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni miinimumsissetuleku rolli kohta 
vaesuse vastu võitlemisel ja kaasava ühiskonna edendamisel Euroopas4,

– võttes arvesse oma 11. septembri 2013. aasta resolutsiooni „Võitlus noorte tööpuudusega: 
võimalikud väljapääsuteed” (2013/2045(INI))5,

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni deklareerimata töö vastase 
võitluse tõhustamise kohta6,

– võttes arvesse oma 23. mai 2007. aasta resolutsiooni inimväärse töö tagamise kohta kõigi 
jaoks7,

– võttes arvesse oma 11. juuli 2007. aasta resolutsiooni tööõiguse ajakohastamise kohta 21. 
sajandi sõlmküsimuste lahendamisel8,

– võttes arvesse oma 5. juuli 2011. aasta resolutsiooni üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 
tuleviku kohta9,

– võttes arvesse oma 15. novembri 2011. aasta resolutsiooni vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa tegevusprogrammi kohta (2011/2052(INI))10,

– võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni piisava, kindla ja jätkusuutliku 
pensioni tagamise tegevuskava kohta (2012/2234(INI))11,

– võttes arvesse oma 12. juuni 2013. aasta resolutsiooni komisjoni teatise „Sotsiaalsed 
investeeringud majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamiseks – sealhulgas Euroopa 
Sotsiaalfondi rakendamine aastatel 2014–2020” kohta (2013/2607(RSP))12,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tellitud uuringut „Majanduslikult sõltuvate 

                                               
1 ELT C 161 E, 31.5.2011, lk 112.
2 ELT C 351 E, 2.12.2011, lk 39.
3 ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 304.
4 ELT C 70 E, 8.3.2012, lk 8.
5 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0365.
6 ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 1.
7 ELT C 102 E, 24.4.2008, lk 321.
8 ELT C 175 E, 10.7.2008, lk 401.
9 ELT C 33 E, 5.2.2013, lk 65.
10 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0495.
11 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0204.
12 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0266.
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füüsilisest isikust ettevõtjate õigus sotsiaalkaitsele”, mai 20131,

– võttes arvesse Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi (Eurofound) 2013. aasta 
kohandatud aruannet „Füüsilisest isikust ettevõtja või mitte? „Majanduslikult sõltuvate 
töötajate” töötingimused.”2,

– võttes arvesse Eurofoundi 2. märtsi 2009. aasta aruannet „Füüsilisest isikust ettevõtjad: 
töösuhted ja töötingimused”3,

– võttes arvesse Eurofoundi 2013. aasta aprilli võrdlevat aruannet „Euroopa 
sotsiaalpartnerite kaasatus töötutoetusrežiimi”4,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A7-0000/2013),

A. arvestades, et õigus sotsiaalkaitsele on inimese põhiõigus ja Euroopa sotsiaalmudeli 
lahutamatu osa ning Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) on riikide minimaalse 
sotsiaalkaitse poliitika kohta esitanud soovitused, mille eesmärk on tagada sotsiaalkaitse 
kui üks inimese põhiõigus ja väärikaks eluks piisavad ressursid;

B. arvestades, et sotsiaalkaitse on investeering inimestesse, tänu millele nad saavad kohaneda 
tööturu muutustega, vältida vaesust ja sotsiaalset tõrjutust ning integreeruda paremini 
tööturule; arvestades, et tänu sotsiaalkaitsele kui majandust stabiliseerivale ja 
antitsüklilisele tegurile tugevneb siseturul nõudlus ja tarbimine;

C. arvestades, et kriisiga võitlevad liikmesriigid kärpisid märkimisväärselt oma eelarveid just 
siis, kui järsult kasvanud töötusega kaasnes suurem vajadus sotsiaalkaitse järele, riikide 
sotsiaalkindlustuse eelarveid tabas aga löök teiseltki poolt, kui ulatusliku töökaotuse ja 
palgaalanduse tõttu vähenes maksude laekumine ning Euroopa sotsiaalmudeli kohale 
kerkis reaalne oht;

D. arvestades, et sotsiaalkaitse hõlmavus ELi liikmesriikides ei ole ikka veel piisav, 
ohustatud töötajate kuritarvitamise seiku esineb ELis endiselt tihti ning tööturu kaitstuse 
tase püsib eri lepingutüüpide ja töösuhete lõikes killustunud, mis toob kaasa sotsiaalse 
puudujäägi ja ebavõrdsuse;

E. arvestades, et enamik traditsioonilisi sotsiaalkaitse ja iseäranis -kindlustuse, aga ka 
tööõiguse süsteeme põhinevad vajadusel garanteerida palgatöötajate sotsiaal- ja 
tööõigused, mistõttu tekib oht, et tööhõive laadi muutumisel ja füüsilisest isikust 
ettevõtjate arvukuse suurenemisel ei ole uued töötajagrupid kohaselt kaitstud;

F. arvestades, et fiktiivsed füüsilisest isikust ettevõtjad tuleb selgelt määratleda ja selle 

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570.
2 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
3 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.
4 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.



PR\1004729ET.doc 7/14 PE519.788v01-00

ET

staatuse kuritarvitamise võimalused tõkestada, sest need rikuvad töötajate sotsiaalõigusi, 
moonutavad konkurentsi ja tekitavad sotsiaalse dumpingu ohtu;

G. arvestades, et sõltuvate füüsilisest isikust ettevõtjate töö ei erine oluliselt palgatöötajate 
omast, seega peaksid nende sotsiaalkaitse- ja tööõigused palgatöötajate omadega rohkem 
sarnanema;

Sotsiaalkaitse kõigile

1. rõhutab, et õige sotsiaalkaitse tagamiseks kõigile tuleb sotsiaalkaitsesüsteeme arendada ja 
ajakohastada nii, et need põhineksid üldisel juurdepääsul, mittediskrimineerimise 
põhimõtetel ning paindlikul reageerimisvõimel demograafilistele ja tööturu muudatustele;

2. julgustab liikmesriike iseäranis majanduskriisi tingimustes tagama 
sotsiaalkaitsesüsteemide vastutustundliku ja jätkusuutliku rahastuse, et sotsiaaltoetused 
oleksid piisavad, ning pidama silmas, et üks sotsiaalsete investeeringute olulisemaid 
omadusi on sotsiaal- ja majanduseesmärkide sobitamise vundamendi roll, seega tuleks 
neisse suhtuda mitte kui kulusse, vaid ennekõike kui investeeringusse;

3. kutsub liikmesriike üles tagama minimaalse sotsiaalkaitse, mis garanteeriks vähemalt riigi 
sätestatud põhisissetuleku miinimumkaitse ja võimaluse kasutada peamisi 
sotsiaalgarantiisid (eriti haiguse, töötuse, emaduse ja puude korral) ning mis vähendaks 
liikmesriikides vaesust ja sotsiaalset tõrjutust; samuti julgustab liikmesriike koostama ILO 
soovitustele vastavaid sotsiaalkaitse arengustrateegiaid;

4. toonitab, et tõhus sotsiaalkaitse peaks hõlmama meetmeid, mis stimuleerivad 
toetusesaajate lõimumist tööturule, seejuures ei alandata tööhõive suurendamise korral 
sotsiaalkaitse taset;

5. innustab liikmesriike püüdma enam suurendada noorte tööhõivet ja tagama, et noori 
töötajaid ei diskrimineeritaks, piirates nende õigusi sotsiaalkaitsele;

6. kutsub liikmesriike üles pöörama erilist tähelepanu enim haavatavate inimrühmade 
(töötud, puuetega inimesed, üksikvanemad, noored, pensionärid, noored pered jt) 
sotsiaalkaitse tagamisele; lisaks innustab liikmesriike tagama, et sotsiaalsed teenused 
oleksid kõikidele enim haavatavatele ja pikaajalist hooldust vajavatele inimestele paremini 
juurdepääsetavad, eriti maapiirkonnas;

7. julgustab liikmesriike ja komisjoni rakendama võitluses naiste diskrimineerimise vastu 
tööturul ja sotsiaalkaitse vallas selliseid meetmeid, et naiste sotsiaaltoetused ja tasu sama 
töö eest ei oleks meestega võrreldes väiksemad ning emaduskaitse oleks tagatud; samuti 
kannustab nõukogu kiirendama rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi vastuvõtmist;

8. innustab liikmesriike rakendama erinevatele riigisisestele tavadele (kollektiivlepped või 
liikmesriigi õigusaktid) tuginedes konkreetseid vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kaotamise 
meetmeid, sealhulgas kohase miinimumsissetuleku ja sotsiaalkaitsesüsteemide tagamist;

9. kutsub liikmesriike üles aktiivsemalt võitlema deklareerimata ja garantiideta töö vastu ja 
tagama kõikide töötajate kohase sotsiaalkaitse; samas ei tohiks sallida juhte, kui harilik 
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töölevõtt asendatakse säästmise eesmärgil teadlikult mittetüüplepingu vastu, vähendades 
ühtlasi töötajate sotsiaalkaitset;

10. innustab komisjoni vaatama läbi sotsiaalkaitsesüsteemide koordineerimise määrust ja 
juhib liikmesriikide tähelepanu sellele, et sotsiaaltoetuste kuritarvitamise piiramiseks ei 
tohiks rakendada liikuvaid töötajaid diskrimineerivaid sotsiaalkaitse piiramismeetmeid, 
vastupidi – kõikidele liikuvatele töötajatele tuleks anda ühesugused sotsiaalkaitseõigused 
ja luua võimalused selle tagamiseks;

11. soovitab komisjonil uurida Euroopa Liidu seisukohast, kas liikmesriikide viimase aja 
tööseaduste muudatustega, millega taheti tööturgu paindlikumaks muuta, ei vähendatud 
põhjendamatult töötajate sotsiaalset turvalisust ega rikutud paindlikkuse ja turvalisuse 
põhimõtteid;

12. kutsub komisjoni tungivalt üles lisama kõikidesse oma ettepanekutesse ILO neli 
strateegilist inimväärse töö eesmärki ja aasta arenguaruandesse ILO soovituses seatud 
minimaalse sotsiaalkaitse eesmärgid, et kõikidele Euroopa töötajatele oleks kogu elu 
tagatud vähemalt minimaalsed sotsiaalkaitsegarantiid;

Füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkaitse

13. märgib, et tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana tuleb kahtlemata pidada tööturu 
paindlikkuse vahendiks, millega luuakse töökohti ja vähendatakse töötust ning mille 
positiivse arenguga peavad kaasnema vastavad füüsilisest isikust ettevõtjate 
sotsiaalkaitsemeetmed;

14. nendib, et on vaja uuendatud ja praegusest veel üksikasjalikumat statistilist teavet, mille 
baasil saaks füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende gruppide majandustegevuse ulatust ning 
kohta tööturul sektori, sotsiaalse positsiooni, vanuse ja soo järgi eri aspektidest jälgida ja 
hinnata;

15. juhib tähelepanu sellele, et füüsilisest isikust ettevõtja mõiste mitte piisavalt range 
määratluse tõttu on füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkaitse koordineerimine 
liikmesriikide vahel raskendatud, mis võib piirata töötajate vaba liikumise õigust;

16. kutsub komisjoni üles arendama mõistete süsteemi, mille alusel saaks ebatüüpilist 
tööhõivet üleüldse ja selle enim levinud komponenti – tegutsemist füüsilisest isikust 
ettevõtjana –, samuti selle laadi ja eri vorme juriidiliselt täpsemalt määratleda, tänu millele 
saaks nendele tööhõivevormidele rakendada tööõigust ja sotsiaalkaitsemeetmeid ning 
kaaluda võimalust füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkaitse kohaselt reglementeerida; 
peale selle tuleb selgelt identifitseerida fiktiivsed füüsilisest isikust ettevõtjad ja selliste 
juhtumite korral tööandjate suhtes sanktsioone rakendada;

17. kutsub liikmesriike tungivalt üles püüdlema, et tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana 
ei kasutataks ebaausa konkurentsi vahendina ega töötajatele ette nähtud töö- ja 
sotsiaalgarantiide vältimise viisina ning sõltuvate füüsilisest isikust ettevõtjate töö- ja 
sotsiaalõigused oleneksid võimalikult vähe sellest, mis staatuses need isikud töötavad –
kas palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtjana; teisalt innustab toimima nii, et 
füüsilisest isikust ettevõtjaid ja sõltuvaid isikuid ei samastataks täielikult palgatöötajatega, 
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ei kaotataks füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise ja sellise majandusliku aktiivsuse 
eeliseid ning panustataks ettevõtluse arengusse ja teenuste kvaliteeti;

18. innustab liikmesriike arendama sotsiaalkaitset vanaduse, puude, emaduse/isaduse ja 
töötuse korral nii, et see rakenduks paremini füüsilisest isikust ettevõtjate gruppidele, eriti 
neile, kelle töö olemus on palgatöötajate omaga sarnane;

19. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles tagama, et füüsilisest isikust ettevõtjaks saada 
soovijatele antaks kohustuslikus korras kohast teavet selle kohta, kuidas nende 
sotsiaalkaitse ja tööõigused nimetatud staatuse tõttu muutuvad, samuti muude nende 
majandustegevusega seotud õiguste ja kohustuste kohta;

20. julgustab liikmesriike ja komisjoni kaasama sotsiaalkaitse arendus- ja ajakohastusprotsessi 
igakülgselt sotsiaalpartnerid ning arendama sotsiaalset dialoogi ELi ja riigi tasandil; 
samuti kutsub üles kaasama sotsiaalseid partnereid ka füüsilisest isikust ettevõtjate töö- ja 
sotsiaalkaitseõiguste küsimuste arutellu;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

I. Sotsiaalkaitse kõigile

Sotsiaalkaitse on Euroopa sotsiaalmudeli alus, mille tähtsaim ülesanne on soodustada 
sotsiaalset kaasatust ja õiglust ning tagada sissetulek ja kvaliteetsed kõikidele
juurdepääsetavad haridus- ja tervishoiuteenused. Iseenesest vastutab sotsiaalkaitsepoliitika 
eest subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt iga liikmesriik, kuid ELi tasandil sätestatud avatud 
koordinatsiooni meetod on vabatahtlik poliitilise koostöö protsess, mis põhineb kokkuleppel 
ühiste eesmärkide ja näitajate üle. Üks tähtsamaid sotsiaalkaitse eesmärke on suurendada 
võrdsust ja teenuste tõhusust, toetades samal ajal integratsiooni, jätkusuutliku kasvu ja 
vaesuse vähenemise alust – sotsiaalset kaasatust ja ühtekuuluvust. Need eesmärgid tulenevad 
olemuslikult Euroopa Liidu väärtustest1.

Tõhus sotsiaalkaitse on ühiskondadele vajalik, et tulla toime globaliseerumise 
proovikividega ja kohaneda muutustega. Tööst sõltuv sotsiaalkindlustus jääb 
sotsiaalkaitsesüsteemide põhiosaks, kuid see ei ole veel kõigile inimestele tagatud. Vastavalt 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonile nr 102 sotsiaalkindlustuse 
miinimumstandardite kohta, mis hõlmab kõiki sotsiaalkaitse harusid vähemalt toetuste 
miinimumtasemel, ei ole üldine sotsiaalkaitse veel kõigile kättesaadav, seepärast tuleb igale 
inimesele pakkuda vähemalt minimaalset sotsiaalkaitset. Minimaalne sotsiaalkaitse (ingl 
Social Protection Floors) on nagu integreeritud sotsiaalpoliitika, mille eesmärk on tagada
kõikidele inimestele sissetulek ja võimalus kasutada peamisi sotsiaalteenuseid, koondades 
seejuures tähelepanu ühiskonna kõige haavatavamatele gruppidele (töötud, puuetega 
inimesed, üksikvanemad, noored, pensionärid, noored pered jt). Lisaks tuleks garanteerida 
miinimumsissetulek, mis mängib olulist rolli vara ümberjaotamisel ning solidaarsuse ja 
sotsiaalse õigluse tagamisel, samuti (eriti kriisi ajal) täidab antitsüklilist funktsiooni, mis toob 
siseturule nõudluse ja tarbimise tugevdamiseks lisavahendeid.

Sotsiaaltoetusi võib pidada piisavaks, kui nende abil saavutatakse soovitud 
sotsiaalpoliitika tulemused (nt inimeste vajaduste rahuldamine toimetulekul põhiriskidega) 
ning selline toetuse taseme ja maksude või elu jooksul tehtud maksete vaheline suhe, mida 
peetakse sotsiaalselt piisavaks.

Euroopa sotsiaalkaitsesüsteemid peaksid aitama liikmesriike kaitsta ohtude ja rahalise 
vaesuse eest ning vähendama sealset ebavõrdsust, kuid finantskriisist tulenevate alaliste 
majandusraskuste tõttu põrgatakse vastu keerulisi süsteemide rahastamise küsimusi. 
Majandussurutise ajal kärpisid ELi liikmesriigid oma avaliku sektori rahalisi vahendeid, kuid 
sotsiaaltoetust vajavate töötute hulk kasvas. Peale selle vähenes ulatusliku töötuse kasvu ja 
palgaalanduse tõttu sotsiaalkaitseks ette nähtud maksude laekum, mis seadis ohtu Euroopa 
sotsiaalmudeli. Märkimata ei saa jätta ka tõika, et riigieelarvete survestamise ning pensionide 
ja muude sotsiaaltoetuste kärpimise pärast kannatasid kõige enam haavatavad inimesed, 
kellest paljud sattusid teisele poole vaesuspiiri. Seega kriisi ületamise katsel, kui 
esmajärjekorras konsolideeriti eelarveid, ei võetud sotsiaalpoliitika aspekti piisavalt arvesse 
ning liikmesriigid ei pööranud küllaldast tähelepanu strateegias „Euroopa 2020” määratletud 

                                               
1 Komisjoni 20. augusti 2012. aasta teatis sotsiaalkaitse kohta Euroopa Liidu arengukoostöös (COM(2012)0446).
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sotsiaal-, tööhõive- ja haridusvaldkonna eesmärkidele, eeskätt vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vähendamisele.

Jätkusuutlikuks ja efektiivseks sotsiaalkaitseks peaksid liikmesriigid sõnastama ja 
koostama oma sotsiaalkaitse arengustrateegiad, võttes seejuures arvesse ILO soovitusi. Üks 
tähtsamaid sotsiaalkaitse arengustrateegia eesmärke peaks olema sotsiaalinvesteeringute ja 
nende tõhususe tagamine, sest see loob tingimused sotsiaal- ja majandussihtide sobitamiseks, 
seega tuleks neisse suhtuda mitte kui kulusse, vaid ennekõike investeeringusse, mis tasub ära 
produktiivsema töö ja jätkusuutliku majanduskasvu näol.

II. Füüsilisest isikust ettevõtjad ja nende sotsiaalkaitse

1. Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise kui tööhõive vormi tähendus, areng ja sellise 
tööhõive uued vormid

Strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatuses „Uute oskuste ja töökohtade tegevuskava” 
tunnistatakse tegevus füüsilisest isikust ettevõtjana oluliseks töökohtade loomise faktoriks ja 
liikmesriikidele tehakse kohustuseks kõrvaldada meetmed, mis tõkestavad tegutsemist 
füüsilisest isikust ettevõtjana.

Tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana areneb praegu kiiresti ja võtab erinevaid uusi 
vorme. 2012. aastal töötas Euroopa Liidus 32,8 miljonit inimest füüsilisest isikust ettevõtjana. 
See moodustas 15% kogu ELi tööhõivest. Kõige ulatuslikumalt on tegutsemine füüsilisest 
isikust ettevõtjana levinud Kreekas, Itaalias, Portugalis ja Rumeenias, kõige vähem aga 
Taanis, Eestis, Leedus ja Luksemburgis1. Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta 
resolutsioonis märgitakse, et tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana muutub üha 
populaarsemaks, seda eeskätt noorte ja naiste seas, samuti üleminekuperioodi tegevusena 
enne pensionile jäämist2.

Füüsilisest isikust ettevõtjate koosseis on viimaste aastakümnetega märkimisväärselt 
muutunud. Füüsilisest isikust ettevõtjate kategooria on oma tegevuse laadi ja rolli poolest 
tööturul väga mitmetahuline. Sõltuvate füüsilisest isikust ettevõtjate kategooriat eristatakse 
selle pärast, et mõista paremini füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse olemust, mis ületab suurte 
sotsiaalsete ja majanduslike muutuste tulemusena ELi riikides traditsiooniliselt tunnustatud 
sõltumatu töö vorme3.

3. Euroopa Liidu tasandil puudub selge füüsilisest isikust ettevõtja määratlus
Vähe sellest, et ELi tasandil ei ole ühtset ja üldiselt tunnustatud füüsilisest isikust 

ettevõtja määratlust, muudab olukorra keerukamaks veel ka mainitud füüsilisest isikust 
ettevõtjate vormiline kirevus. ILO rahvusvahelises tööhõive staatuse klassifikaatoris on 
tegutsemine füüsilisest isikust ettevõtjana määratletud kui töö, mille eest saadav tasu sõltub 
otseselt toodetud kauba või osutatud teenuste eest teenitud kasumist. Ajalooliselt eristatakse 
selle põhjal kolme peamist füüsilisest isikust ettevõtjate rühma: mikroettevõtjad, 
väikeettevõtjad ja vabakutselised.

                                               
1 Euroopa Liidu tööjõu-uuring, 2012.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0263.
3 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus „Füüsilisest isikust ettevõtjate töö uued suundumused: majanduslikult 
sõltuvate füüsilisest isikust ettevõtjate töö erijuhtum“. 29. aprill 2010, (SOC/344).
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Füüsilisest isikust ettevõtja tähendab, et inimene töötab pigem iseenda kui teise heaks, 
kellest ta sõltub. Ehkki seesugune määratlus tundub lihtne, ei tohiks ignoreerida tõika, et 
tegevus füüsilisest isikust ettevõtjana moodustab sotsiaalselt ja majanduslikult märksa 
mitmekesisema pildi, mida ei saa üheselt käsitleda.

Praegu ei ole kogu Euroopa Liidus kohaldatavat ja üheselt mõistetavat määratlust, mis 
sätestaks selgelt, mille poolest erinevad bona fide füüsilisest isikust ettevõtja ja fiktiivne 
füüsilisest isikust ettevõtja. Kõik pädevad asutused ja organid kasutavad oma õigus- või 
korraldussüsteeme, mis võivad erineda olenevalt jurisdiktsioonist ja poliitikavaldkonnast 
(maksuseadused, sotsiaalkaitse, äriõigus, tööturg, kindlustus)1.

Lisaks puudub selge määratlus tegutsemise kohta füüsilisest isikust ettevõtjana. Vaid 
mõni üksik Euroopa riik on kehtestanud uue vahekategooria füüsilisest isikust ettevõtjate ja 
palgatöötajate vahel. Sellise teguviisi peamine eesmärk on pakkuda paremat kaitset nimetatud 
vahekategooriale, samastamata seda palgatöötajatega.

4. Üldine arutlus füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkaitse teemal. Miks see on probleem?
Tegevuse laienemine füüsilisest isikust ettevõtjana põhjustab mitmeid füüsilisest isikust 

ettevõtjate tööõiguste ja sotsiaalkaitsega seotud probleeme. Euroopa traditsioonilised 
sotsiaalkaitsesüsteemid on ajalooliselt loodud ennekõike palgatöötajate kaitseks ja nii on see 
osaliselt tänini. Sellel põhjusel on neid raske kohandada füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Üldistades ELi liikmesriikide poliitikat füüsilisest isikust ettevõtjate küsimuses, 
joonistub välja, et füüsilisest isikust ettevõtjaid diskrimineeritakse ja/või mõnes riigis on nad 
suurema või väiksema sotsiaalmaksu (mis annab vähem sotsiaalgarantiisid) tõttu vähem 
kaitstud. Ilmselt on Taani ainus hea erand, kus füüsilisest isikust ettevõtjatel on 
palgatöötajatega samad õigused2.

Sotsiaalkaitsepoliitikale lisab füüsilisest isikust ettevõtjate seisukohast keerukust 
asjaolu, et see rühm, nagu juba mainitud, on väga mitmetahuline, mistõttu selle ühele osale 
kohaldatavad kaitsemeetmed võivad teisele olla ebamõistlikud ja sobimatud. Füüsilisest 
isikust ettevõtjate rühma kuuluvad nii teatud valdkondade hästi tasustatavad asjatundjad, kes 
suudavad ise hakkama saada, kui ka inimesed, kelle tegevus või osutatavad teenused sõltuvad 
ühest tellijast, ja need, kelle töö laad ei erine palgatöötaja omast. Esimestele võivad 
palgatöötajatele kehtivad sotsiaalkaitsemeetmed olla liigsed ja vastuvõetamatud, teiste puhul 
tekib aga oht, et töötajad ei saa piisavat kaitset sotsiaalriskide eest.

5. Füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kuritarvitus
ILO on hoiatanud füüsilisest isikust ettevõtja tegevusvormide võimaliku kuritarvituse 

eest, millega eiratakse harilikult töösuhtega tagatavaid töötaja õigusi ja õiguskaitset. 
Kuritarvituse juhtumeid on mitmesuguseid: sotsiaalkindlustusmaksete ja maksude vältimisest 
ning tööõiguste rikkumisest kuni deklareerimata tööni. See moonutab märkimisväärselt ausate 
füüsilisest isikust ettevõtjate, mikroettevõtjate ja VKEde konkurentsitingimusi.

                                               
1 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kuritarvitamise kohta. 21. märts 2013, 
(INT/628).
2 Euroopa Tööhõive Seirekeskuse ülevaade (2010).
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Kui inimene otsustab oma vabast tahtest tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana, on tal 
selleks õigus, kuid teda tuleb teavitada võimalikest väiksematest sotsiaalgarantiidest. Aina 
enam põhjustavad aga peavalu fiktiivsed füüsilisest isikust ettevõtjad, keda tööandjad 
sunnivad pahatihti töötama ebainimlikel tingimustel. Sellepärast tasub veel kord rõhutada 
Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni, mille kohaselt peaksid põhiõigused 
olema tagatud kõikidele töötajatele, olenemata nende tööhõive staatusest.

6. Füüsilisest isikust ettevõtjatel on vähem õigusi sotsiaalkaitsele
Mitmes riigis osalevad füüsilisest isikust ettevõtjad pensionisüsteemis vaid osaliselt. 

Seda võib mõistlikuks pidada hästi tasustatavate asjatundjate rühma puhul, kes suudavad ise 
hakkama saada, kuid sõltuvate, veel enam fiktiivsete füüsilisest isikust ettevõtjate puhul võib 
sellega kaasneda vanaduspõlve vaesusoht – väikeste maksete tõttu on pension väike. Sama 
võib öelda invaliidsuspensioni kohta.

Füüsilisest isikust ettevõtjad on vähem kaitstud ka emaduse/ isaduse korral. Mõnikord ei 
ole füüsilisest isikust ettevõtjatel vajalikke emadus- ja isaduspuhkuse ning muid seotud õigusi 
(nt Küprosel, Madalmaades, Poolas ja Ühendkuningriigis)1. Ka sellisel juhul peaks sõltuvate 
füüsilisest isikust ettevõtjate kaitse pärast muret tundma. Hiljutised uuringud ja ülevaated 
toetavad soovitust viia füüsilisest isikust ettevõtjate emadus-/isaduskaitse lähemale 
palgatöötajate omale2.

Veel kehvemalt on füüsilisest isikust ettevõtjad kaitstud töötuse korral. 
Töötuskindlustustoetus kehtib ennekõike palgatöötajatele. Vaid mõnes hästi väljatöötatud 
sotsiaalkaitsega riigis on ka füüsilisest isikust ettevõtjate kaitseskeemid3.

7. Kollektiivtegevuse vajadus
Paljud füüsilisest isikust ettevõtjad mõistavad, et neid koheldakse töötajatena halvasti. 

Nad näevad, et neid ei kaitsta enam kollektiivlepingutega ja turg suudab nende probleeme 
lahendada vaid osaliselt. See võib olla nende kohustusliku solidaarsuse kollektiivkohustuste 
alus. See on väljakutse ka ametiühingutele nende tegevuse ümbermõtestamiseks ja 
ümbergrupeerumiseks kõikide töötajate huvide eest, olgu need püsitöötajad või paindliku 
tööajaga, tüüplepinguga või mitte, füüsilisest isikust ettevõtjad, palgatavad või „justkui 
palgatavad” töötajad4.

8. Sotsiaalkaitse koordineerimise probleemid
Erinevaid määratlusi kasutatakse nii eri Euroopa riikides kui ka ELi õiguses. Selline 

ebaselgus tekitab töötamise korral teistes liikmesriikides probleeme. Et Euroopa ja 
liikmesriikide õigussüsteemid ei ole omavahel kooskõlastatud ning puudub selge määratlus, 
mille poolest erineb palgatöö teenuse osutamisest, muutub füüsilisest isikust ettevõtjate teema 
problemaatiliseks, iseäranis töötamise korral teistes liikmesriikides5.

                                               
1 Komisjoni raport võitluse kohta raseduse, emaduse ja vanemlikel põhjustel diskrimineerimise vastu. Euroopa Komisjon, 
DG Justice, november 2012, lk 29.
2 Füüsilisest isikust ettevõtjad: töösuhted ja -tingimused. Eurofound 2009, lk 76.
3 Maailma sotsiaalkaitse aruanne 2010/11: kaitse kriisi ajal ja väljaspool seda. Rahvusvaheline Tööbüroo, Genf: ILO, 2010, 
lk 59.
4 M. Westerveld. Uus tegevus füüsilisest isikust ettevõtjana kui sotsiaalpoliitiline küsimus? European Journal of Social 
Security, vol 14 (2012), nr 3, lk 170–171.
5 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus füüsilisest isikust ettevõtja staatuse kuritarvitamise kohta. 21. märts 2013, 
(INT/628).
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