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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o sociálnej ochrane pre všetkých vrátane samostatne zárobkovo činných osôb
(2013/2111(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 a článok 6 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (zmluva EÚ),

– so zreteľom na články 9, 53, 151 a 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na články 5, 15, 16, 27, 31, 34 a 35 Charty základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na články 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 a 23 Európskej sociálnej charty 
(revidovanej), 

– so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 102 z roku 1952 o 
minimálnych normách sociálneho zabezpečenia,

– so zreteľom na Dohovor MOP č. 117 z roku 1962 o sociálnej politike (základné ciele 
a normy),

– so zreteľom na Dohovor č. 121 z roku 1964 o dávkach v prípade pracovného úrazu 
a chorôb z povolania, so zreteľom na Dohovor č. 128 z roku 1967 o invalidných, 
starobných a pozostalostných dávkach, so zreteľom na Dohovor č. 130 z roku 1969 o 
liečebno-preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe, so zreteľom na Dohovor č. 168 
z roku 1988 o podpore zamestnanosti a ochrane v prípade nezamestnanosti a Dohovor č. 
183 z roku 2000 o revízii dohovoru MOP (revidovaného) o ochrane materstva,

– so zreteľom na odporúčanie MOP z roku 2012 o vnútroštátnych minimách sociálnej 
ochrany,

– so zreteľom na správu MOP z roku 2010 s názvom Sociálne zabezpečenie vo svete 
v rokoch 2010 –2011 – zabezpečiť sociálne poistenie v čase krízy a po nej1,

– so zreteľom na správu MOP z novembra 2003 s názvom Social protection – a life cycle 
continuum investment for social justice, poverty reduction and development2,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 
2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 
o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi 
činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS4,

                                               
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

 Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
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– so zreteľom na smernicu Rady 2000/78/EC z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje 
všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní1,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 24. júna 1992 o spoločných kritériách týkajúcich sa 
dostatočných zdrojov a sociálnej pomoci v systémoch sociálnej ochrany (92/441/EHS)2,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 27. júla 1992 o konvergencii cieľov a politík sociálnej 
ochrany (92/442/EHS)3,

– so zreteľom na závery Rady zo 17. decembra 1999 o posilnení spolupráce pri 
modernizácii a zlepšovaní sociálnej ochrany4,

– so zreteľom na správu Výboru pre sociálnu ochranu z 10. februára 2011 s názvom 
Posúdenie Výboru pre sociálnu ochranu týkajúce sa sociálneho rozmeru stratégie Európa 
20205,

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie z 3. marca 2010 s názvom EURÓPA 2020 –
stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
(COM(2010)2020),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. februára 2012 s názvom Biela kniha – program 
pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky (COM(2012)0055),

– so zreteľom na správu Komisie z 8. januára 2013 s názvom Vývoj zamestnanosti a 
sociálnej situácie v Európe v roku 20126,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. augusta 2012 s názvom Sociálna ochrana v 
rozvojovej spolupráci Európskej únie (COM (2012)0446),

– so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 22. novembra 2006 s názvom Modernizácia 
pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (COM(2006)0708),

– so zreteľom na stanovisko Sociálneho a hospodárskeho výboru z 29. apríla 2010 s názvom 
Nové tendencie v oblasti samostatnej zárobkovej činnosti – špecifický prípad ekonomicky 
závislej samostatnej zárobkovej činnosti (SOC/344)7,

– so zreteľom na stanovisko Sociálneho a hospodárskeho výboru z 21. marca 2013 o 
zneužívaní štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby (INT/628)8,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2008 o odporúčaní Komisie o aktívnom 
začleňovaní ľudí vylúčených z trhu práce a na svoje uznesenie zo 6. mája 2009 

                                               
1 Ú. v. ES L 303, 2.12.2000, s. 16.
2 Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 46.
3 Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 49.
4 Ú. v. ES C 8/05, 12.1.2000, s. 7.
5 http://register.consilium.europa.eu/pdf/sk/11/st06/st06624.sk11.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).
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o aktívnom začleňovaní ľudí vylúčených z trhu práce1, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2009 (COM(2009)0545) a svoje 
uznesenie z 20. mája 2010 o dlhodobej udržateľnosti verejných financií v súvislosti s 
hospodárskou obnovou2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o atypických zmluvách, zabezpečených 
profesionálnych dráhach a nových formách sociálneho dialógu3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2006 o sociálnej ochrane a sociálnom 
začlenení (2005/2097(INI))4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. októbra 2010 o úlohe minimálneho príjmu v boji 
proti chudobe a podpore inkluzívnej spoločnosti v Európe5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2013 o riešení nezamestnanosti mladých –
možné východiská (2013/2045(INI))6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o zintenzívnení boja proti nelegálnej 
práci7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. mája 2007 o podpore dôstojnej práce pre všetkých8,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 11. júla 2007 na tému Modernizácia pracovného práva s 
cieľom splniť výzvy 21. storočia9,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o budúcnosti sociálnych služieb 
všeobecného záujmu10,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2011 o európskej platforme proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu (2011/2052(INI))11, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 s názvom Program pre primerané, 
bezpečné a udržateľné dôchodky (2012/2234(INI))12, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. júna 2013 o oznámení Komisie s názvom K 
sociálnym investíciám do rastu a súdržnosti – vrátane realizácie Európskeho sociálneho 
fondu v rokoch 2014 – 2020 (2013/2607(RSP))13,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
2 Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 112.
3 Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 39.
4 Ú. v. EÚ C 291 E, 30.11.2006, s. 304.
5 Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 8.
6 Prijaté texty, P7_TA(2013)0365.
7 Ú. v. EÚ C 9 E, 15.1.2010, s. 1.
8 Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
9 Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. 401.
10 Ú. v. EÚ C 33 E, 5.2.2013, s. 65.
11 Prijaté texty, P7_TA(2011)0495.
12 Prijaté texty, P7_TA(2013)0204.
13 Prijaté texty, P7_TA(2013)0266.
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– so zreteľom na štúdiu s názvom Social protection rights of economically dependent self 
employed workers, ktorú zadal výbor EMPL, máj 20131,

– so zreteľom na personalizovanú správu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a 
pracovných podmienok (Eurofound) z roku 2013 s názvom Self-employed or not self 
employed? Working conditions of 'economically dependent workers2,

– so zreteľom na správu Eurofoundu z 2. marca 2009 s názvom Self-employed workers –
industrial relations and working conditions3,

– so zreteľom na porovnávaciu správu Eurofoundu z apríla 2013 s názvom Social partners' 
involvement in unemployment benefit regimes in Europe4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru pre 
práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2013),

A. keďže právo na sociálne zabezpečenie je základným ľudským právom a keďže toto právo 
je neoddeliteľnou súčasťou európskeho sociálneho modelu; keďže Medzinárodná 
organizácia práce (MOP) prijala odporúčania o vnútroštátnych minimách sociálnej 
ochrany, ktorých cieľom je zabezpečiť základné právo každej osoby na sociálne 
zabezpečenie a na životnú úroveň, ktorá je v súlade s ľudskou dôstojnosťou;

B. keďže sociálne zabezpečenie predstavuje investíciu do ľudí, ktorá umožňuje prispôsobiť 
sa vývoju trhu práce, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a začleniť sa do trhu 
práce; keďže sociálne zabezpečenie zohráva úlohu stabilizácie hospodárstva a je 
proticyklickým faktorom, vďaka ktorému sa zvyšuje dopyt a vnútorná spotreba;

C. keďže na prekonanie krízy členské štáty znížili verejné financie presne v momente, keď 
v dôsledku náhleho zvýšenia počtu nezamestnaných je potrebné zvýšiť ich sociálnu 
ochranu, pričom vnútroštátne rozpočty na sociálne poistenie čelili ďalšej ťažkosti, pretože 
po strate zamestnania, ktorá sa dotkla mnohých osôb, alebo po znížení platu sa príspevky 
znížili, čo predstavuje skutočnú hrozbu pre európsky sociálny model;

D. keďže pokrytie v oblasti sociálnej ochrany v členských štátoch EÚ je stále nedostatočné;
keďže prípady zneužívania zraniteľných pracovníkov v EÚ sú stále častejšie a keďže 
segmentácia trhov práce spolu s úrovňou ochrany, ktorá sa líši v závislosti od rôznych 
typov zmlúv a pracovných vzťahov, je ešte zarážajúcou skutočnosťou, ktorá vedie 
k sociálnej neprispôsobivosti a nerovnosti;

E. keďže väčšina tradičných systémov sociálneho zabezpečenia a najmä sociálneho 
poistenia, ako aj pracovné právo boli vypracované na zabezpečenie sociálnych a 
pracovných práv zamestnancov, existuje riziko, že pri zmene povahy zamestnania, a stále 

                                               
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.
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viac v prípade samostatnej zárobkovej činnosti, nebudú mať nové skupiny pracovníkov 
primerané sociálne zabezpečenie;

F. keďže je potrebné jasne definovať falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a predchádzať 
prípadnému zneužívaniu s cieľom zabrániť akémukoľvek porušovaniu sociálnych práv 
pracovníkov, narušeniu hospodárskej súťaže a riziku sociálneho dumpingu;

G. keďže vývoj pracovných podmienok ekonomicky závislých samostatne zárobkovo 
činných osôb sa radikálne nelíši od podmienok zamestnancov, ich práva na sociálne 
zabezpečenie a prácu by sa mali viac priblížiť právam zamestnancov;

Sociálne zabezpečenie pre všetkých

1. zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať a modernizovať systémy sociálneho zabezpečenia s 
cieľom zaručiť primeranú sociálnu ochranu pre všetkých, založenú na zásadách 
všeobecného prístupu, nediskriminácie a na schopnosti pružne reagovať na demografické 
zmeny a zmeny trhu práce;

2. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili zodpovedné a udržateľné financovanie systémov 
sociálneho zabezpečenia, a to najmä v čase hospodárskej krízy, s cieľom zabezpečiť 
primeranosť sociálnych dávok, bez toho, aby sa zabudlo, že jedným z najdôležitejších 
faktorov sociálnych investícií je, že umožňujú zladiť sociálne a hospodárske ciele; a preto 
sa domnieva, že by sa nemali považovať za výdavky, ale skôr za investície;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili vnútroštátne minimum sociálnej ochrany, ktoré 
poskytuje prinajmenšom ochranu hlavných zdrojov príjmu v krajine a prístup k 
základným sociálnym výhodám, a to najmä v prípade choroby, nezamestnanosti, 
materstva a zdravotného postihnutia, čo by umožnilo bojovať proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu v členských štátoch; vyzýva tiež členské štáty, aby vypracovali stratégie pre 
rozvoj sociálneho zabezpečenia v súlade s návrhmi Medzinárodnej organizácie práce;

4. zdôrazňuje, že účinný systém sociálnej ochrany musí zahŕňať opatrenia na podporu účasti 
príjemcov na trhu práce a že zníženie úrovne sociálnej ochrany nebude stimulovať 
zamestnanosť;

5. vyzýva členské štáty, aby vyvinuli väčšie úsilie na vytváranie pracovných miest pre 
mladých ľudí a zabezpečili, aby mladí pracovníci neboli diskriminovaní tým, že sa 
obmedzia ich práva na sociálne zabezpečenie;

6. vyzýva členské štáty, aby venovali osobitnú pozornosť zaručeniu sociálneho zabezpečenia 
pre najzraniteľnejšie skupiny – nezamestnaných, osoby so zdravotným postihnutím, 
rodiny osamelých rodičov, mladých ľudí, dôchodcov, mladé rodiny a ďalších; vyzýva tiež 
členské štáty, aby zabezpečili lepšiu dostupnosť sociálnych služieb pre všetky 
najzraniteľnejšie osoby a osoby, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť, najmä vo 
vidieckych oblastiach;

7. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali opatrenia na boj proti diskriminácii žien na 
trhu práce, ako aj opatrenia v oblasti sociálnej ochrany, aby mzdy žien za rovnakú prácu a 
ich sociálne dávky neboli nižšie ako u mužov a aby bola zaručená ochrana materstva;
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vyzýva tiež Radu, aby urýchlila prijatie smernice o materskej dovolenke pred pôrodom 
a po pôrode;

8. vyzýva členské štáty, aby prijali konkrétne opatrenia na boj proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu vrátane primeraného minimálneho príjmu a systému sociálneho zabezpečenia 
založeného na rôznych vnútroštátnych postupoch: kolektívnych zmluvách 
a vnútroštátnych právnych predpisoch;

9. vyzýva členské štáty, aby zvýšili úsilie v boji proti nelegálnej a neistej práci a zabezpečili 
primeranú sociálnu ochrany pre všetkých pracovníkov; okrem toho sa domnieva, že treba 
odsúdiť prípady, v ktorých v záujme šetrenia sa obvyklý nábor vedome nahrádza 
neštandardnými pracovnými zmluvami, čím sa zároveň znižuje sociálne zabezpečenie 
pracovníkov;

10. vyzýva Komisiu, aby preskúmala predpisy o koordinácii systémov sociálneho 
zabezpečenia, a upozorňuje členské štáty na skutočnosť, že na obmedzenie zneužívania 
sociálnych dávok by sa na mobilných pracovníkov nemali uplatňovať diskriminačné 
opatrenia sociálnej ochrany; domnieva sa však, že všetci mobilní pracovníci by mali mať 
rovnaké práva na sociálne zabezpečenie a možnosť byť poistení;

11. vyzýva Komisiu, aby z pohľadu Európskej únie preskúmala, či v dôsledku nedávnych 
zmien v pracovnoprávnych predpisoch v členských štátoch zameraných na zvýšenie 
flexibility trhu práce nebolo znížené sociálne zabezpečenie zamestnancov a či neboli 
porušené zásady flexibility a bezpečnosti;

12. naliehavo žiada Komisiu, aby do všetkých svojich návrhov začlenila štyri ciele stanovené 
v programe MOP pre dôstojnú prácu a aby do  ročného prieskumu rastu zahrnula ciele 
stanovené v odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce o vnútroštátnych minimách 
sociálnej ochrany tak, aby tieto minimá boli zaručené pre všetkých pracovníkov v Európe 
počas celého ich života;

Sociálne zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb

13. zdôrazňuje, že samostatne zárobková činnosť by rozhodne mala byť uznaná ako spôsob 
flexibility na trhu práce, ktorá podporuje vytváranie pracovných miest a zníženie 
nezamestnanosti, a že jej pozitívny vývoj musia sprevádzať zodpovedajúce opatrenia 
v oblasti sociálnej ochrany samostatne zárobkovo činných osôb;

14. zdôrazňuje potrebu aktualizovaných štatistických informácií, ktoré sú podrobnejšie ako 
tie, ktoré sú momentálne dispozícii a ktoré by sa dali použiť v rôznych aspektoch 
sledovania a vyhodnocovania hospodárskeho významu samostatne zárobkovo činných 
osôb a ich rôznych skupín, ako aj miesta na trhu práce podľa odvetvia, sociálneho 
postavenia, veku a pohlavia;

15. upozorňuje na skutočnosť, že chýbajúce jasné vymedzenie samostatnej zárobkovej 
činnosti výrazne komplikuje koordináciu sociálneho zabezpečenia samostatne zárobkovo 
činných osôb medzi členskými štátmi, a preto môže obmedziť slobodu pohybu 
pracovníkov;
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16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala koncepčný rámec, ktorý by po právnej stránke 
vymedzil charakter a rôzne formy atypického zamestnávania vo všeobecnosti a 
samostatnej zárobkovej činnosti ako jeho najbežnejšieho prvku, a uplatniť tak pracovné 
právo a opatrenia na sociálnu ochranu v závislosti od foriem zamestnávania a zvážiť 
možnosť riadnej regulácie sociálneho zabezpečenia samostatne zárobkovo činných osôb;
domnieva sa, že je tiež potrebné jasne určiť falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a 
trestať zamestnávateľov, ak sa zistili takého prípady;

17. naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili, aby sa samostatná zárobková činnosť 
nestala nástrojom nekalej súťaže ani spôsobom ako zabrániť samostatne zárobkovo 
činným osobám využívať sociálne zabezpečenie a prácu a aby sociálne a pracovné práva 
samostatne zárobkovo činných osôb v čo najmenšej miere záviseli od ich štatútu:
zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby; okrem toho vyžaduje, aby nedošlo 
k asimilácii samostatne zárobkovo činných osôb so zamestnancami, a to v záujme 
zachovania výhod samostatnej zárobkovej činnosti a hospodárskej činnosti takejto 
povahy, ako aj rozvoja podnikateľského ducha a kvality služieb;

18. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali sociálnu ochranu v dôchodkovej oblasti, v oblasti 
zdravotného postihnutia, materskej/otcovskej dovolenky a nezamestnanosti, aby bola 
lepšie prispôsobená samostatne zárobkovo činným osobám, a to najmä tým, ktorých práca 
je podobná práci zamestnancov;

19. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, pokiaľ ide o osoby, ktoré chcú získať 
štatút samostatne zárobkovo činnej osoby, bezpodmienečne získali dostatočné informácie 
o zmenách v oblasti sociálnej ochrany a pracovnoprávnych predpisov, ako aj ďalších práv 
a povinností spojených s ich hospodárskou činnosťou, ktoré budú vyplývať z 
nadobudnutia tohto štatútu;

20. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zapojila sociálnych partnerov do procesu rozvoja a 
modernizácie sociálnej ochrany a aby rozvíjali sociálny dialóg na európskej a 
vnútroštátnej úrovni; vyzýva tiež sociálnych partnerov, aby sa zaoberali otázkami 
týkajúcimi sa pracovného práva a sociálnej ochrany samostatne zárobkovo činných osôb; 

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom a 
parlamentom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

I. Sociálne zabezpečenie pre všetkých

Sociálna ochrana je kľúčovým prvkom európskeho sociálneho modelu. Jej hlavnou 
úlohou je podporovať sociálne začleňovanie a sociálnu spravodlivosť, chrániť príjmy 
a zabezpečiť vysokokvalitné vzdelávacie a zdravotné služby pre všetkých. V súlade so 
zásadou subsidiarity členské štáty zodpovedajú za politiku sociálnej ochrany. Na úrovni EÚ 
bola zavedená otvorená metóda koordinácie ako dobrovoľný proces politickej spolupráce 
založenej na prijatí spoločných cieľov a ukazovateľov. Jedným z hlavných cieľov sociálnej 
ochrany je zvýšiť spravodlivosť a efektívnosť služieb a podporovať pritom sociálne 
začleňovanie a súdržnosť, ktoré sú základnými piliermi inkluzívneho a udržateľného rastu a 
znižovania chudoby. Tieto ciele majú svoj prirodzený pôvod v základných hodnotách 
Európskej únie1.

Spoločnosti potrebujú účinnú sociálnu ochranu, aby mohli reagovať na výzvy 
globalizácie a aby sa mohli prispôsobiť zmenám. Sociálne poistenie, ktoré závisí od práce, je 
aj naďalej kľúčovým prvkom systémov sociálneho zabezpečenia, ale ešte nie je zaručené pre 
všetkých obyvateľov. Univerzálna sociálna ochrana v súlade s Dohovorom č 102 
Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o sociálnom zabezpečení (minimálne normy) 
vrátane všetkých druhov sociálneho zabezpečenia s minimálnou úrovňou dávok ešte nie je 
prístupná všetkým. Preto je nevyhnutné, aby sa pre každú osobu zabezpečilo vnútroštátne 
minimum sociálnej ochrany. Vnútroštátne minimum sociálnej ochrany (angl. Social 
Protection Floors) ako integrovaná sociálna politika je zamerané na zabezpečenie príjmu a 
prístupu k základným sociálnym službám pre všetkých obyvateľov, pričom osobitnú 
pozornosť venuje najzraniteľnejším skupinám (nezamestnaným, zdravotne postihnutým 
osobám, rodinám osamelých rodičov, mladým ľuďom, dôchodcom, mladým rodinám atď.).
Treba tiež zabezpečiť minimálny príjem, ktorý hrá dôležitú úlohu v prerozdeľovaní bohatstva, 
a to zaistením solidarity a sociálnej spravodlivosti, a ktorý, najmä v čase krízy, zohráva 
proticyklickú úlohu tým, že poskytuje dodatočné finančné prostriedky na stimuláciu dopytu a 
vnútornej spotreby.

Dávky sociálneho zabezpečenia môžu byť považované za primerané, ak umožňujú 
dosiahnuť požadované výsledky sociálnej politiky, napr. ak umožňujú uspokojiť potreby osôb 
tým, že bojujú proti hlavným rizikám alebo ak prispievajú k vymedzeniu vzťahu medzi 
úrovňou dávok a daní alebo príspevkov zaplatených v priebehu celého života, čo by sa dalo 
považovať za „spravodlivú“ sociálnu primeranosť.

Systémy sociálneho zabezpečenia v Európe by mali pomáhať chrániť pred rizikom a 
nízkymi príjmami, ako aj obmedziť nerovností v členských štátoch EÚ. Vzhľadom na 
pokračujúce hospodárske ťažkosti spojené s finančnou krízou je však nutné riešiť zložité 
otázky týkajúce sa systému financovania. Počas hospodárskej krízy sa verejné financie 
členských štátov EÚ znížili, zatiaľ čo počet nezamestnaných, ktorí potrebujú sociálnu 
podporu, sa zvýšil. Okrem toho prudký nárast nezamestnanosti a nižších miezd spôsobil 
zníženie príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré ohrozuje európsky sociálny model. Treba 
tiež poznamenať, že vzhľadom na tlak na vnútroštátne rozpočty a znižovanie dôchodkov a 

                                               
1

 Oznámenie Komisie z 20. augusta 2012 s názvom Sociálna ochrana v rozvojovej spolupráci Európskej únie (COM(2012)446).
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ostatných sociálnych dávok boli postihnuté najzraniteľnejšie osoby a nachádzajú sa pod 
hranicou chudoby. Preto v snahe prekonať krízu, keď bola daná priorita fiškálnej konsolidácii, 
rozmer sociálnej politiky nebol dostatočne zohľadnený a členské štáty nevenovali dostatočnú 
pozornosť sociálnym cieľom, cieľom v oblasti zamestnanosti a vzdelávania, ako sú 
definované v rámci stratégie Európa 2020, a najmä znižovaniu chudoby a sociálneho 
vylúčenia.

S cieľom zabezpečiť trvalo udržateľnú a účinnú sociálnu ochranu s prihliadnutím na 
návrhy MOP by členské štáty mali vypracovať a uplatňovať národné stratégie pre rozvoj 
sociálneho zabezpečenia. Jedným z najdôležitejších cieľov stratégie sociálneho rozvoja by 
mala byť záruka sociálnych investícií a ich efektívnosti, pretože uľahčujú koordináciu 
sociálnych a hospodárskych cieľov.  Preto by sa nemali považovať za výdavky, ale skôr za 
investíciu na podporu lepšej výkonnosti a udržateľného hospodárskeho rastu.

II. Samostatne zárobkovo činné osoby a ich sociálna ochrana

1. Význam samostatnej zárobkovej činnosti ako formy zamestnania, jej rozvoj a jej nové formy 
Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 s názvom Program pre nové zručnosti a nové 

pracovné miesta uznáva, že samostatná zárobková činnosť je dôležitým faktorom pre 
vytváranie pracovných miest tým, že požaduje, aby členské štáty zrušili opatrenia, ktoré 
odrádzajú od samostatnej zárobkovej činnosti.

Samostatná zárobková činnosť dosiahla veľký rozmach tým, že nadobudla množstvo 
nových foriem. V roku 2012 bolo 32,8 milióna osôb v EÚ samostatne zárobkovo činných, čo 
predstavuje 15 % z celkovej zamestnanosti v EÚ. Samostatná zárobková činnosť je najviac 
rozšírená v Grécku, Taliansku, Portugalsku a Rumunsku. Táto forma práce sa najmenej 
vyskytuje v Luxembursku, Dánsku, Estónsku a Litve1. V uznesení Európskeho parlamentu zo 
6. júla 2010 sa zdôrazňuje, že samostatná zárobková činnosť sa teší rastúcej obľube, a to 
najmä u mladých ľudí a žien, a rovnako aj ako činnosť prechodu medzi prácou a dôchodkom2.

V posledných desaťročiach sa zloženie kategórie samostatne zárobkovo činných osôb 
výrazne zmenilo. Kategória samostatne zárobkovo činných osôb je veľmi rôznorodá z 
hľadiska ich úlohy na trhu práce a povahy ich činnosti. Pre lepšie pochopenie vývoja 
samostatnej zárobkovej činnosti, ktorá po veľkých sociálnych a hospodárskych zmenách 
presahuje formy samostatne zárobkovej činnosti tradične uznávanej v krajinách EÚ, je 
potrebné odlíšiť kategóriu ekonomicky závislých samostatne zárobkovo činných osôb3.

3. Neexistencia jasného vymedzenia samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré by bolo uznané na 
európskej úrovni

Nielenže na úrovni EÚ neexistuje všeobecne akceptované vymedzenie samostatnej 
zárobkovej činnosti, ale situácia je ešte zložitejšia v dôsledku rozmanitosti foriem samostatnej 
zárobkovej činnosti. Vo vymedzení, ktoré MOP uvádza v medzinárodnej klasifikácii podľa 
situácie v povolaní, je samostatná zárobková činnosť považovaná za zamestnanie, kde 
                                               
1 Prieskum pracovných síl v Európskej únii, 2012.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0263.
3 Stanovisko Sociálneho a hospodárskeho výboru z 29. apríla 2010 s názvom Nové tendencie v oblasti samostatnej zárobkovej činnosti –
špecifický prípad ekonomicky závislej samostatnej zárobkovej činnosti (SOC/344).
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odmena je priamo závislá na zisku plynúcom z vyrobeného tovaru alebo poskytnutých 
služieb. Z historického hľadiska sa rozlišujú tri základné skupiny samostatne zárobkovo 
činných osôb: mikropodniky, malé podniky a slobodné povolania.

Doslovne, samostatne zárobkovo činné osoby sú tie, ktoré pracujú skôr pre seba ako pre 
tretiu osobu. Aj keď toto vymedzenie sa zdá byť veľmi jednoduché, je potrebné poznamenať, 
že samostatná zárobková činnosť má oveľa širšiu škálu sociálnych a hospodárskych situácií, 
ku ktorým nemožno pristupovať rovnakým spôsobom.

V súčasnosti neexistuje jasná definícia používaná v celej Európskej únii, ktorá by 
stanovila jasný rozdiel medzi skutočnými samostatne zárobkovými osobami pracujúcimi na 
vlastný účet a falošnými samostatne zárobkovo činnými osobami. Každý príslušný orgán a 
každý jednotlivý orgán používa svoj vlastný právny a regulačný rámec, ktorý sa môže líšiť v 
závislosti od právomocí a politickej oblasti (daňové zákony, sociálne zabezpečenie, obchodné 
právo, pracovné trh, poistenie)1.

Neexistuje žiadne  jasné vymedzenie ekonomicky závislej samostatnej zárobkovej 
činnosti. Len niekoľko európskych krajín prijalo prechodnú kategóriu medzi samostatne 
zárobkovo činnými osobami a zamestnancami. Hlavným cieľom tejto regulácie je zabezpečiť 
lepšiu ochranu strednej kategórie, ale bez toho, aby bola asimilovaná so zamestnancami.

4. Sociálne zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb: všeobecný náčrt problematiky
Rozvoj samostatnej zárobkovej činnosti prináša viacero problémov v oblasti pracovného 

práva a práva na sociálnu ochranu samostatne zárobkovo činných osôb. Tradičné systémy 
sociálneho zabezpečenia v Európe boli vždy koncipované na účely ochrany zamestnancov 
a boli jej čiastočne prispôsobované, pričom je to väčšinou tak i v súčasnej dobe. Nedajú sa 
preto jednoducho prispôsobiť situácii samostatne zárobkovo činných osôb.

Ak zhrnieme politiku, ktorú uplatňujú členské štáty EÚ voči samostatne zárobkovo 
činným osobám, ukazuje sa, že títo pracujúci sú obeťami diskriminácie a/alebo im je 
v niektorých krajinách poskytnutá slabšia ochrana, pretože ich príspevky na sociálne 
zabezpečenie sú vyššie, alebo naopak nižšie a znamenajú teda nižšie pokrytie v oblasti 
sociálnej ochrany. Dánsko je pravdepodobne jednou z najlepších výnimiek, kde samostatne 
zárobkovo činné osoby majú rovnaké práva ako zamestnanci2.

Politika sociálnej ochrany samostatne zárobkovo činných osôb je skomplikovaná 
skutočnosťou, že táto skupina, ako sa uvádza vyššie, je veľmi rôznorodá. Preto je možné, že 
opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatňované voči jednej časti tejto skupiny môžu 
byť iracionálne a neprijateľné pre inú stranu. Skupina samostatne zárobkovo činných osôb 
zahŕňa osoby, ktoré sú schopné sa o seba postarať, alebo odborníkov v niektorých odvetviach, 
ktori dosahujú značné príjmy, ako aj osoby, ktorých činnosť alebo poskytované služby sú 
závislé od jedného zákazníka, a osoby, ktorých práca sa nelíši od plateného zamestnania. V 
prvom prípade môžu byť opatrenia v oblasti sociálneho zabezpečenia uplatnené na 
zamestnancov prehnané a neprijateľné a v druhom prípade existuje riziko, že zamestnanci nie 
sú dostatočne chránení proti sociálnym rizikám.

                                               
1 Stanovisko Sociálneho a hospodárskeho výboru z 21. marca 2013 o zneužívaní štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby (INT/628).
2 Správa Európskej agentúry pre sledovanie zamestnanosti (2010). 
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5. Zneužívanie štatútu samostatne zárobkovej činnosti
Medzinárodná organizácia práce včas varovala pred možným zneužitím určitých foriem 

samostatnej zárobkovej činnosti ignorovaním práv pracujúcich a ochrany na úrovni 
Spoločenstva, ktoré sú bežne zaručené v pracovnoprávnych vzťahoch. Toto zneužívanie má 
rôzne formy: od neplatenia sociálnych odvodov cez daňové úniky a obchádzanie pracovných 
práv až po prácu načierno. To znamená vážne narušenie hospodárskej súťaže, poškodzujúce 
skutočné samostatne zárobkovo činné osoby, mikropodniky a MSP.

Samostatne zárobkovo činné osoby majú právo slobodne sa rozhodnúť, že budú 
vykonávať činnosť na svoj vlastný účet, musia však byť informované o prípadnom znížení 
sociálnej ochrany. Treba poznamenať, že čoraz častejšie sa vyskytuje problém s falošnými 
samostatne zárobkovo činnými osobami, ktoré sú zamestnávateľmi často donútené pracovať 
za ťažkých podmienok; V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť uznesenie Európskeho 
parlamentu zo 6. júla 2010, v ktorom sa zdôrazňuje, že základné právo by malo byť zaručené 
všetkým pracovníkom bez ohľadu na ich štatút.

6. Práva  samostatne zárobkovo činných osôb na sociálne zabezpečenie sú na nižšej úrovni
V mnohých krajinách sú samostatne zárobkovo činné osoby zapojené do dôchodkového 

systému len čiastočne. Takéto ustanovenie možno považovať za rozumné iba v prípade skupín 
odborníkov, ktorí dosahujú značné príjmy a sú schopní postarať sa o seba, ale v prípade 
ekonomicky závislých samostatne zárobkovo činných osôb či dokonca falošných samostatne 
zárobkovo činných osôb však hrozí vo vyššom veku vznik chudoby, a to z dôvodu nízkych 
príspevkov na sociálne zabezpečenie, a z toho vyplývajúcich nízkych dôchodkov. Obdobnú 
argumentáciu možno uplatniť aj pokiaľ ide o invalidný dôchodok 

Nižšia miera ochrany samostatne zárobkovo činných osôb je poskytovaná aj v prípade
materstva/otcovstva. Tieto osoby nemajú stále v dostatočnej miere zaručené práva na 
materskú a otcovskú dovolenku a ďalšie súvisiace práva (napr. na Cypre, v Holandsku, 
Spojenom kráľovstve, Poľsku)1. V takomto prípade by mala byť sociálnej ochrane samostatne 
zárobkovo činných osôb venovaná osobitná pozornosť. Nedávne štúdie a analýzy dávajú za 
pravdu odporúčaniu2, podľa ktorého by mala byť ochrana samostatne zárobkovo činných osôb 
v materstve/otcovstve harmonizovaná s ochranou zamestnancov.

Samostatne zárobkovo činné osoby nemajú zaistenú primeranú ochranu ani 
v nezamestnanosti. Príspevky na dávky v nezamestnanosti sa vzťahujú v zásade na 
zamestnancov. Iba v niekoľkých krajinách, v ktorých je sociálna ochrana na vysokej úrovni, 
sú do tohto systému zahrnuté aj  samostatne zárobkovo činné osoby3. 

7. Nutnosť spoločných krokov
Mnoho samostatne zárobkovo činných osôb si uvedomuje, že sú zraniteľnejšie ako 

zamestnanci. Vedia, že ich nechránia kolektívne zmluvy, a trh dokáže riešiť ich problémy len 
čiastočne. Mohlo by to byť základom ich kolektívnych záväzkov v oblasti povinnej solidarity.
Taktiež odbory by mali byť pripravené po novom pristúpiť k svojej činnosti a združiť sa 
v záujme všetkých pracovníkov, bez ohľadu na to, či ide o zamestnanie stále či pružné, 
                                               
1 Správa Komisie s názvom „ Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood“, Európska komisia, GR pre 
spravodlivosť, 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“, Medzinárodná organizácia práce, – Ženeva: 
MOP, 2010, s. 59.
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typické alebo netypické, o zamestnancov či samostatne zárobkovo činné osoby1.

8. Problémy spojené s koordináciou sociálneho zabezpečenia
Vymedzenia sa líšia nielen medzi jednotlivými európskymi krajinami, ale aj v právnych 

predpisoch EÚ. Tento nedostatok jasnosti pôsobí veľké problémy v cezhraničných situáciách.
Pre chýbajúcu vzájomnú väzbu medzi vnútroštátnymi právnymi rámcami a európskym 
právnym rámcom, pokiaľ ide o rozlíšenie medzi výkonom zamestnania a poskytovaním 
služieb, sa samostatná zárobková činnosť stáva problematickou témou, a to najmä v prípade 
cezhraničnej práce2.

                                               
1 Westerveld M. The "new self-employment: an issue for social policy? European Journal of Social Security, zväzok 14 (2012), č. 3, s. 170 –
171.
2 Stanovisko Sociálneho a hospodárskeho výboru z 21. marca 2013 o zneužívaní štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby (INT/628).


