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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o socialnem varstvu za vse, tudi za samozaposlene delavce
(2013/2111(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 3(3) in 6(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju členov 9, 53 in 151 do 157 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

ob upoštevanju členov 5, 15, 16, 27, 31, 34 in 35 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah,

– ob upoštevanju členov 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 in 23 (spremenjene) Evropske socialne 
listine,

– ob upoštevanju Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 102 (1952) o minimalnih 
standardih socialnega varstva,

– ob upoštevanju Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 117 (1962) o osnovnih ciljih 
in standardih socialne politike,

– ob upoštevanju Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 121 (1964) o dajatvah za 
nesreče pri delu in poklicne bolezni, Konvencije št. 128 (1967) o dajatvah za invalidnost, 
starost in preživele osebe, Konvencije št. 130 (1969) o dajatvah za zdravstveno oskrbo in 
bolezen, Konvencije št. 168 (1988) o spodbujanju zaposlovanja in varstvu pred 
brezposelnostjo ter Konvencije št. 183 (2000) o spremenjeni konvenciji o varstvu 
materinstva,

– ob upoštevanju priporočila Mednarodne organizacije dela iz leta 2012 o nacionalnih 
minimalnih ravneh socialne zaščite,

– ob upoštevanju svetovnega poročila o socialni varnosti (2010/11) Mednarodne 
organizacije dela iz leta 2010 z naslovom „Providing coverage in times of crisis and 
beyond“ (Zagotavljanje kritja v času krize in po njej)1,

– ob upoštevanju poročila Mednarodne organizacije dela iz leta 2003 z naslovom „Social 
protection: a life cycle continuum investment for social justice, poverty reduction and 
development“ (Socialna zaščita: naložbe v okviru življenjskega cikla za socialno 
pravičnost, zmanjšanje revščine in razvoj)2,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 
2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti3,

                                               
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

 UL L 166, 30.04.2004, str. 1
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– ob upoštevanju Direktive 2010/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 
2000 o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno 
dejavnost, in o razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS1,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu2,

– ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 24. junija 1992 o skupnih merilih v zvezi z 
zadostnimi sredstvi in socialno pomočjo v sistemih socialnega varstva (92/441/EGS)3,

– ob upoštevanju Priporočila Sveta z dne 27. julija 1992 o zbliževanju ciljev in politik 
socialne zaščite (92/442/EGS)4,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 17. decembra 1999 o okrepitvi sodelovanja za 
modernizacijo in izboljšanje socialne zaščite5,

– ob upoštevanju poročila Odbora za socialno zaščito z dne 10. februarja 2011 z naslovom 
„Ocena socialne razsežnosti strategije Evropa 2020“6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. februarja 2012 z naslovom „Bela knjiga –
Agenda za ustrezne, varne in vzdržne pokojnine“ (COM(2012)0055),

– ob upoštevanju pregleda Komisije z dne 8. januarja 2013 z naslovom „Zaposlovanje in 
družbeni razvoj v Evropi v letu 2012“7,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. avgusta z naslovom „Socialna zaščita v 
razvojnem sodelovanju Evropske unije“ (COM (2012)0446),

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 22. novembra 2006 z naslovom 
„Posodabljanje delovnega prava za soočanje z izzivi 21. stoletja“ (COM(2006) 0708),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. aprila 2010 z 
naslovom „Nove težnje na področju samozaposlovanja: poseben položaj ekonomsko 
odvisnih samozaposlenih“ (SOC/344)8,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. marca 2013 z 
naslovom „Zloraba statusa samozaposlene osebe“ (INT/628)9, 

                                               
1 UL L 180, 15.07.2010, str. 1.
2 UL L 303, 2.12.2000, str. 16.
3 UL L 245, 26.08.1992, str. 46. 
4 UL L 245, 26.08.1992, str. 49.
5 UL C 8/05, 12.1.2000, str. 7.
6 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06624-ad01.en11.pdf.
7

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7315.
8

 CESE 639/2010 - SOC/344.
9

 CESE 2063/2012 - INT/628.



PR\1004729SL.doc 5/13 PE519.788v01-00

SL

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. oktobra 2008 o Priporočilu Komisije o 
dejavnem vključevanju oseb, izključenih s trga dela (COM(2008)0639), in svoje 
resolucije z dne 6. maja 2009 o dejavnem vključevanju oseb, izključenih s trga dela1, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2009 (COM(2009)0545) in svoje 
resolucije z dne 20. maja 2010 o dolgoročni vzdržnosti javnih financ za okrevajoče 
gospodarstvo2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2010 o netipičnih pogodbah, zanesljivih 
poklicnih poteh, prožni varnosti in novih oblikah socialnega dialoga3,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. marca 2006 o socialni zaščiti in socialni 
vključenosti (2005/2097(INI))4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o vlogi minimalnega dohodka v 
boju proti revščini in spodbujanju vključujoče družbe v Evropi5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. septembra 2013 o reševanju brezposelnosti 
mladih: možnosti za izhod (2013/2045(INI))6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o krepitvi boja proti 
neprijavljenemu delu7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2007 o spodbujanju dostojnega dela za 
vse8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. julija 2007 o posodabljanju delovnega prava za 
soočanje z izzivi 21. stoletja9,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o prihodnosti socialnih storitev 
splošnega pomena10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o Evropski platformi proti 
revščini in socialni izključenosti (2011/2052(INI))11, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2013 o Agendi za ustrezne, varne in 
vzdržne pokojnine (2012/2234(INI))12, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. junija 2013 o sporočilu Komisije z naslovom 

                                               
1 UL C 212 E, 5.8.2010, str. 23.
2 UL C 161 E, 31.5.2011, str. 112.
3 UL C 351 E, 2.12.2011, str. 39.
4 UL C 291 E, 30.11.2006, str. 304.
5 UL C 70 E, 8.3.2012, str. 8.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0365.
7 UL C 9 E, 15.1.2010, str. 1.
8 UL C 102 E, 24.4.2008, str. 321.
9 UL C 175 E, 10.7.2008, str. 401.
10 UL C 33 E, 5.2.2013, str. 65.
11 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0495.
12 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0204.
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„Socialne naložbe za rast in kohezijo – vključno z izvajanjem Evropskega socialnega 
sklada 2014–2020“ (2013/2607(RSP))1,

– ob upoštevanju študije z naslovom „Social protection rights of economically dependent 
self-employed workers“ (Pravice iz socialnega varstva ekonomsko odvisnih 
samozaposlenih) iz maja 2013, ki jo je naročil Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve2,

– ob upoštevanju prilagojenega poročila Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in 
delovnih razmer (Eurofound) z naslovom „Self-employed or not self-employed? Working 
conditions of ‘economically dependent workers“ (Samozaposleni ali ne? Delovne razmere 
ekonomsko odvisnih delavcev) iz leta 20133,

– ob upoštevanju poročila Eurofounda z dne 2. marca 2009 z naslovom „Self-employed 
workers: industrial relations and working conditions“ (Samozaposlene osebe: odnosi med 
delodajalci in delojemalci ter delovne razmere)4,

– ob upoštevanju primerjalnega poročila Eurofounda iz aprila 2013 z naslovom „Social 
partners’ involvement in unemployment benefit regimes in Europe“ (Udeležba socialnih 
partnerjev v sistemih nadomestil za brezposelnost v Evropi)5,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

A. ker je pravica do socialne varnosti temeljna človekova pravica in kot taka sestavni del 
evropskega socialnega modela; ker je Mednarodna organizacija dela (MOD) sprejela 
priporočila o nacionalnih minimalnih ravneh socialne zaščite, katerih namen je zagotoviti 
temeljno pravico vsakogar do socialne varnosti in do življenjskega standarda, skladnega s 
človeškim dostojanstvom;

B. ker je socialno varstvo naložba, ki omogoča prilagajanje razvoju trga dela, boj proti 
revščini in socialni izključenosti ter vključevanje na trg dela; ker igra socialna varnost 
vlogo stabilizatorja gospodarstva in je proticiklični dejavnik, zaradi katerega naraščata 
povpraševanje in potrošnja na notranjem trgu;

C. ker so države članice, da bi premagale krizo, močno skrčile svoje javne finance prav v 
trenutku, ko bi bilo zaradi nenadnega povečanja števila brezposelnih treba njihovo 
socialno varstvo okrepiti, medtem ko so se nacionalni proračuni za socialno varnost 
soočili z dodatno težavo, ker so se prispevki zmanjšali, ko je veliko ljudi izgubilo delo ali 
pa so se zaslužki znižali, kar je dejansko ogrozilo evropski socialni model;

D. ker je kritje iz naslova socialnega varstva v državah članicah EU še vedno nezadostno; ker 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0266.
2 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570.
3

 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
4

 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.
5

 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.
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so v EU še vedno pogosti primeri zlorab ranljivih delavcev in ker je segmentacija trgov 
dela z zelo spremenljivimi ravnmi zaščite glede na oblike pogodb in delovna razmerja še 
vedno presenetljivo resnična, kar vodi v socialno neprilagojenost in neenakost;

E. ker so tradicionalni sistemi socialnega varstva, zlasti socialna varnost kot tudi delovno 
pravo, zvečine zasnovani tako, da zagotavljajo socialne in delavske pravice zaposlenih, 
zaradi česar obstaja tveganje, da nove skupine delavcev v tem času spreminjanja narave 
dela in vse pogosteje v primeru samostojne dejavnosti nimajo primernega socialnega 
varstva;

F. ker je treba jasno določiti, kaj je lažna samozaposlitev, in preprečiti morebitne zlorabe, da 
bi se izognili zlorabam socialnih pravic delavcev, izkrivljanju pogojev konkurence in 
možnostim socialnega dampinga;

G. ker se razvoj pogojev dela ekonomsko odvisnih samozaposlenih delavcev bistveno ne 
razlikuje od razvoja pogojev dela zaposlenih in bi zaradi tega morale biti njihove pravice 
do socialne varnosti in dela bolj podobne pravicam zaposlenih;

Socialna varnost za vse

1. poudarja, da je treba razviti in posodobiti sisteme socialne varstva, da bi vsem zagotovili 
primerno socialno zaščito, ki temelji na načelih splošnega dostopa in nediskriminacije ter 
na zmožnosti prožnega odzivanja na demografski razvoj in razvoj trga dela;

2. poziva države članice, naj zagotovijo odgovorno in trajnostno financiranje sistemov 
socialne varnosti, zlasti v obdobju gospodarske krize, da bi zagotovile primernost 
socialnih dajatev ob upoštevanju, da je ena najpomembnejših lastnosti socialnih naložb ta, 
da omogočajo usklajevanje socialnih in gospodarskih ciljev; zato meni, da jih ne bi smeli 
obravnavati kot strošek, temveč predvsem kot naložbo;

3. poziva države članice, naj zagotovijo nacionalno minimalno raven socialne zaščite, ki 
zagotavlja vsaj zaščito osnovnih virov dohodkov v državi in dostop do osnovnih socialnih 
ugodnosti, zlasti v primeru bolezni, brezposelnosti, materinstva in invalidnosti, kar 
omogoča boj proti revščini in socialni izključenosti v državah članicah; države članice 
poziva tudi, naj razvijejo strategije za razvoj socialne varnosti v skladu s predlogi MOD;

4. poudarja, da bi učinkovito socialno varstvo moralo vključevati ukrepe za spodbujanje 
udeležbe prejemnikov pomoči na trgu dela in da znižanje ravni socialnega varstva ne bo 
spodbudilo zaposlovanja;

5. poziva države članice, naj se bolj potrudijo pri ustvarjanju delovnih mest za mlade in naj 
poskrbijo, da ti mladi delavci ne bodo diskriminirani zaradi omejevanja njihovih pravic do 
socialne varnosti;

6. poziva države članice, naj poskrbijo zlasti za zagotavljanje socialne varnosti za 
najranljivejše skupine – brezposelne, invalide, enostarševske družine, mlade, upokojence, 
mlade družine in ostale; države članice poziva tudi, naj poskrbijo, da bodo socialne 
storitve bolj dostopne vsem najranljivejšim osebam in tistim, ki potrebujejo dolgotrajno 
nego, zlasti na podeželju;
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7. poziva države članice in Komisijo, naj sprejmejo ukrepe za boj proti diskriminaciji žensk 
na trgu dela, kot tudi ukrepe za socialno varstvo, da plače žensk in njihove socialne 
dajatve za isto delo ne bi bile nižje od plač in dajatev moških in da bilo zagotovljeno 
varstvo materinstva; poziva tudi Svet, naj pospeši sprejetje direktive o dopustu pred in po 
rojstvu otroka;

8. poziva države članice, naj sprejmejo konkretne ukrepe za boj proti revščini in socialni
izključenosti, vključno s primernim minimalnim dohodkom in sistemom socialne varnosti, 
ki temeljijo na različnih nacionalnih praksah: kolektivnih pogodbah ali nacionalni 
zakonodaji;

9. poziva države članice, naj okrepijo boj proti neprijavljenemu delu in negotovim 
zaposlitvam ter zagotovijo primerno socialno varstvo za vse delavce; meni tudi, da je 
treba obsoditi primere, v katerih se zaradi varčevanja običajno zaposlovanje zavestno 
zamenjuje z netipičnimi pogodbami o zaposlitvi, zaradi česar se sočasno zmanjša socialna 
varnost delavcev;

10. poziva Komisijo, naj pregleda zakonodajo o usklajevanju sistemov socialne varnosti, in 
države članice opozarja na dejstvo, da se z namenom omejevanja zlorab, povezanih s 
socialnimi dajatvami, za mobilne delavce ne smejo uporabljati diskriminacijski ukrepi 
socialnega varstva; meni, da bi morali imeti vsi mobilni delavci enake pravice do socialne 
varnosti in možnost, da se zavarujejo;

11. poziva Komisijo, naj z vidika Evropske unije preveri, če se po zadnjih spremembah v 
delovnopravni zakonodaji v državah članicah, ki skušajo povečati prožnost trga dela, 
socialna varnost zaposlenih ni zmanjšala in če načela prožnosti in varnosti niso bila 
kršena;

12. poziva Komisijo, naj v vse svoje predloge vključi štiri cilje o dostojnem delu, določene v 
agendi MOD, in naj v letni pregled rasti vključi cilje, določene v priporočilu MOD o 
nacionalnih minimalnih ravneh socialne zaščite, da bi vsi delavci v Evropi imeli vse 
življenje dostop do njih;

Socialna varnost samozaposlenih

13. poudarja, da je treba samozaposlovanje priznati kot ukrep za prožnost trga dela, ki 
spodbuja ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje brezposelnosti, ter da morajo njen 
pozitivni razvoj spremljati primerni ukrepi za socialno varstvo samozaposlenih;

14. poudarja potrebo po posodobljenih statističnih podatkih, ki bi bili podrobnejši od trenutno 
dostopnih in bi jih bilo mogoče uporabljati pri različnih vidikih nadzora in ocenjevanja 
gospodarskega pomena samozaposlenih in njihovih različnih skupin, kot tudi položaja na
trgu dela glede na sektor, družbeni status, starost in spol;

15. poudarja dejstvo, da neobstoj jasne opredelitve samozaposlitve zelo otežuje usklajevanje 
socialne varnosti samozaposlenih med državami članicami in lahko zato omeji prosti 
pretok delavcev;

16. poziva Komisijo, naj razvije konceptualni okvir, ki bo pravno določal vrsto in različne 
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oblike netipičnega dela na splošno in samozaposlitve kot njenega najbolj razširjenega 
sestavnega dela, da bi delovno pravo in ukrepe socialnega varstva prilagodila tem oblikam 
dela ter predvidela ustrezne ureditve socialne varnosti za samozaposlene; meni, da je treba 
tudi jasno opredeliti lažno samozaposlenost in kaznovati delodajalce, če se takšni primeri 
potrdijo;

17. poziva države članice, naj poskrbijo, da samozaposlitev ne postane orodje nelojalne 
konkurence ali sredstvo, ki bi delavcem kratilo pravice do socialne varnosti in dela, ter da 
so socialne in delavske pravice samozaposlenih v najmanjši možni meri odvisne od 
njihovega statusa: zaposlenega ali samozaposlenega; po drugi strani zahteva, da se 
prepreči enačenje samozaposlenih in zaposlenih, da bi se ohranile prednosti 
samozaposlovanja in tovrstna gospodarska dejavnost ter bi se podprl razvoj podjetniškega 
duha in kakovost storitev;

18. poziva države članice, naj razvijejo socialno varstvo ob upoštevanju upokojitve, 
invalidnosti, materinskega/očetovskega dopusta in brezposelnosti, da bi bilo bolje 
prilagojeno samozaposlenim, zlasti tistim, katerih delo je podobno delu zaposlenih;

19. poziva države članice in Komisijo, naj poskrbijo, da osebe, ki želijo pridobiti status 
samozaposlenega, dobijo primerne informacije o spremembah njihovega socialnega 
varstva in delovnega prava, kakor tudi o drugih pravicah in obveznostih, povezanih z 
njihovo gospodarsko dejavnostjo, ki so posledica pridobitve tega statusa;

20. poziva države članice in Komisijo, naj vključijo socialne partnerje v postopek razvoja in 
posodabljanja socialne varnosti ter razvijajo socialni dialog na evropski in nacionalni 
ravni; poziva tudi socialne partnerje, naj na dnevni red vključijo vprašanja, povezana z 
delovnim pravom in socialnim varstvom samozaposlenih;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV 

I. Socialna varnost za vse

Socialno varstvo je osrednja tema evropskega socialnega modela. Spodbuja predvsem 
socialno vključevanje in socialno pravičnost, ščiti prihodke in zagotavlja visokokakovostne 
izobraževalne in zdravstvene storitve za vse. Politika socialnega varstva je v skladu z načelom 
subsidiarnosti odgovornost posamezne države članice. Vendar pa je bila na ravni EU uvedena 
odprta metoda usklajevanja, prostovoljni proces političnega usklajevanja, ki temelji na 
sprejemanju skupnih ciljev in kazalnikov. Eden glavnih ciljev socialnega varstva je povečanje 
pravičnosti in učinkovitosti storitev skupaj s spodbujanjem socialne vključenosti in kohezije, 
glavnih stebrov vključujoče in trajnostne rasti ter zmanjšanja revščine. Ti cilji izvirajo iz
temeljnih vrednot Evropske unije1.

Družbe potrebujejo učinkovito socialno varstvo za spopadanje z izzivi globalizacije in 
prilagajanje spremembam. Socialno zavarovanje, ki je odvisno od dela, ostaja ključni element 
sistemov socialne varnosti, vendar še ni jamstvo za vse prebivalce. Splošno socialno varstvo v 
skladu s Konvencijo št. 102 Mednarodne organizacije dela (MOD) o minimalnih standardih 
socialne zaščite, ki zajema vse veje socialne varnosti na minimalni ravni dajatev, še ni 
dostopno vsem. Zato je treba zagotoviti nacionalne minimalni ravni socialne zaščite za vse. 
Minimalne ravni socialne zaščite (angl.: Social Protection Floors) kot celovita socialna 
politika vsem državljanom zagotavljajo dohodek in dostop do osnovnih socialnih storitev ter 
posebno pozornost posvečajo najranljivejšim skupinam (brezposelnim, invalidom, 
enostarševskim družinam, mladim, upokojencem, mladim družinam itd.). Zagotoviti bi bilo 
treba tudi minimalni dohodek, ki igra pomembno vlogo pri porazdelitvi bogastva, zagotavlja 
solidarnost in socialno pravičnost in ki zlasti v času krize igra proticiklično vlogo z 
zagotavljanjem dodatnih sredstev za spodbujanje povpraševanja in potrošnje na notranjem 
trgu.

Socialnovarstvene dajatve se lahko štejejo za primerne, če omogočajo doseganje želenih 
ciljev socialne politike, na primer, če omogočajo izpolnitev potreb ljudi z bojem proti večjim 
tveganjem in če prispevajo k opredelitvi razmerja med ravnijo dajatev, davkov in prispevkov, 
nakazanih v celotnem življenju, kar bi se štelo kot „pravična“ socialna ustreznost.

Sistemi socialne varnosti v Evropi bi morali prispevati k zaščiti pred tveganjem in 
nizkimi dohodki ter zmanjšati neenakosti v državah članicah EU. Zaradi nenehnih 
gospodarskih težav, povezanih s finančno krizo, pa se je treba lotiti težkih vprašanj na temo 
financiranja sistemov. Javne finance držav članic EU so se med gospodarsko krizo zmanjšale, 
medtem ko se je število brezposelnih, ki potrebujejo socialno podporo, povečalo. Poleg tega 
sta veliko povečanje brezposelnosti in znižanje zaslužkov povzročila znižanje prispevkov za 
socialno varnost, kar ogroža evropski socialni model. Omeniti je treba tudi, da so se 
najranljivejše osebe zaradi pritiska na nacionalne proračune in znižanja pokojnin ter drugih 
socialnih dajatev znašle pod pragom revščine. Tako v prizadevanju za prebroditev krize, ko je 
bila v ospredju fiskalna konsolidacija, razsežnost socialnih politik ni bila upoštevana v 
zadostni meri, države članice pa niso posvetile dovolj pozornosti socialnim ciljem na področju 
zaposlovanja in izobraževanja, določenim v strategiji Evropa 2020, zlasti zmanjšanju revščine 

                                               
1

 Sporočilo Komisije z dne 20. avgusta 2012 o socialni zaščiti v razvojnem sodelovanju Evropske unije (COM(2012)446).
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in socialne izključenosti.

Države članice morajo za zagotavljanje trajnega in učinkovitega socialnega varstva in 
ob upoštevanju predlogov MOD razviti in vzpostaviti nacionalne strategije razvoja socialne 
varnosti. Eden od najpomembnejših ciljev strategije socialnega razvoja bi moralo biti jamstvo 
za socialne naložbe in njihova učinkovitost, saj se s tem olajša usklajevanje socialnih in 
gospodarskih ciljev. Posledično te naložbe ne bi smele šteti kot strošek, ampak predvsem kot 
naložba, ki spodbuja boljše delovanje in trajnostno gospodarsko rast.

II. Samozaposleni in socialno varstvo

1. Pomen samozaposlovanja kot oblike dela, njegov razvoj in nove oblike 
Vodilna pobuda strategije „Evropa 2020“ z naslovom „Program za nova znanja in 

spretnosti ter delovna mesta“ priznava, da je samozaposlovanje pomemben dejavnik pri 
ustvarjanju delovnih mest, in od držav članic zahteva, da odpravijo ovire za 
samozaposlovanje.

Samozaposlovanje se hitro širi in prevzema različne nove oblike. Leta 2012 je bilo v EU 
32,8 milijona samozaposlenih oseb, kar predstavlja 15 % vseh zaposlitev v EU. 
Samozaposlovanje je najbolj razširjeno v Grčiji, Italiji, na Portugalskem in v Romuniji. Ta 
oblika dela je najmanj razširjena v Luksemburgu, na Danskem, v Estoniji in v Litvi1. 
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 poudarja, da je samozaposlovanje vse 
bolj priljubljeno predvsem pri mladih in ženskah, kakor tudi kot prehodna dejavnost med 
zaposlenostjo in upokojitvijo2.

Sestava kategorije samozaposlenih oseb se je v zadnjih desetletjih močno spremenila. 
Kategorija samozaposlenih oseb je glede na njihovo vlogo na trgu dela in vrsto dejavnosti 
zelo heterogena. Ločiti je treba kategorijo ekonomsko odvisnih samozaposlenih, da bi bolje 
razumeli razvoj samozaposlitev, ki po družbenogospodarskih spremembah presega 
tradicionalne oblike samozaposlovanja v državah EU3.

3. Ni jasne opredelitve samozaposlovanja, ki bi bila priznana na evropski ravni
Ne le, da na ravni EU ni splošno sprejete opredelitve samozaposlovanja, ampak je 

položaj še bolj zapleten zaradi raznolikih oblik samozaposlitev. Opredelitev, ki jo podaja 
MOD v „Mednarodni standardni klasifikaciji poklicev“, prestavlja samozaposlitev kot 
zaposlitev, katere izplačilo je neposredno odvisno od dobička od proizvedenega blaga ali 
opravljenih storitev. Z zgodovinskega vidika ločimo tri glavne skupine samozaposlenih: 
mikropodjetja, mala podjetja in pogodbene zaposlitve.

Samozaposleni so v dobesednem pomenu tiste osebe, ki delajo več zase kot za tretje 
osebe. Čeprav je ta opredelitev videti zelo preprosta, je treba pripomniti, da samozaposlitev 
zajema veliko širši spekter družbenih in gospodarskih razmer, ki jih ni mogoče obravnavati na 
enak način.

                                               
1 Eurostat, raziskava o delovni sili EU, 2012.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0263.
3 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 29. aprila 2010 z naslovom: „Nove težnje na področju samozaposlovanja: 
poseben položaj ekonomsko odvisnih samozaposlenih“ (SOC/344).
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Dejansko ni jasne opredelitve, ki bi se uporabljala v vsej Evropski uniji in bi natančno 
ločevala med pravimi samozaposlenimi, ki delajo zase, na eni strani in lažnimi 
samozaposlenimi na drugi strani. Vsak pristojni organ in vsak posamezni organ uporablja svoj 
pravni in regulativni okvir, ki se lahko spreminja glede na pristojnost in politično področje 
(davčni zakoni, socialna varnost, delovno pravo, trg dela, zavarovanje)1.

Ni jasne opredelitve ekonomsko odvisne samozaposlenosti. Le določene države imajo 
vmesno kategorijo med samozaposlenimi in zaposlenimi. Glavni cilj takšne ureditve je 
zagotavljanje boljše zaščite za to vmesno kategorijo, ne da bi jo obenem enačili z 
zaposlenimi.

4. Socialna varnost samozaposlenih: splošna utemeljitev problematike
Razvoj samostojnega podjetništva načenja številna vprašanja glede delavskih pravic in 

socialnega varstva samozaposlenih oseb. V Evropi so bili tradicionalni sistemi socialne 
varnosti vedno namenjeni zaščiti zaposlenih in so se deloma ravnali po njej, kar še vedno v 
veliki meri drži. Zato jih je težko prilagoditi potrebam samozaposlenih.

Povzetek politike držav članic EU do samozaposlenih pokaže, da so samozaposleni 
žrtve diskriminacije in/ali so v določenih državah slabše zaščiteni, ker plačujejo višje 
prispevke za socialno varnost, ali obratno, ker plačujejo nižje prispevke, ki zagotavljajo 
manjšo socialno varnost. Danska je verjetno ena najboljših izjem, kjer imajo samozaposleni 
iste pravice kot zaposleni2.

Politika socialnega varstva do samozaposlenih je zapletena, ker je ta skupina, kot je že 
bilo navedeno, zelo heterogena. Zato so ukrepi socialne varnosti, ki veljajo za en del te 
skupine, lahko zelo iracionalni in nesprejemljivi za drugi del. V skupini samozaposlenih so 
tako osebe, ki lahko poskrbijo zase, oziroma strokovnjaki iz določenih sektorjev z znatnimi 
prejemki, kot tudi osebe, katerih dejavnost oziroma storitve so odvisne od enega samega 
naročnika in tiste, katerih delo se ne razlikuje od dela zaposlenih oseb. V prvem primeru so 
lahko ukrepi socialne varnosti, ki veljajo za zaposlene, pretirani in nesprejemljivi, v drugem 
primeru pa obstaja tveganje, da zaposleni niso ustrezno zaščiteni pred socialnimi tveganji.

5. Zloraba statusa samozaposlenega
MOD je vnaprej svarila pred morebitnimi zlorabami določenih oblik samozaposlovanja 

oziroma neupoštevanjem delavskih pravic in zaščite Unije, ki jih običajno zagotavlja delovno 
razmerje. Oblike teh zlorab so različne, od goljufij pri socialnih prispevkih, davčnih goljufij, 
izigravanja delovnega prava do neprijavljenega dela. Gre za znatno izkrivljanje konkurence 
na račun pravih samozaposlenih, mikropodjetij in MSP.

Samozaposlena oseba ima pravico do izvajanja neplačane dejavnosti, vendar mora biti 
seznanjena z morebitnim zmanjšanjem svoje socialne zaščite. Poudariti je treba, da se 
vztrajno povečuje težava v zvezi z „lažnimi“ samozaposlenimi osebami, ki jih delodajalec 
pogosto prisili v delo v pomilovanja vrednih razmerah. Treba je torej opozoriti na resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010, ki poudarja, da je treba temeljne pravice 
zagotoviti vsem delavcem ne glede na njihov status.

                                               
1 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. marca 2013 o zlorabi statusa samozaposlene osebe (INT/628).
2 Pregled Evropske zaposlovalne opazovalnice (2010). 
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6. Samozaposlene osebe imajo manjše pravice do socialne varnosti
V številnih državah so samozaposlene osebe zgolj delno vključene v pokojninski sistem. 

Ta določba je lahko racionalna, če velja za skupino strokovnjakov z znatnimi prejemki, ki so 
sposobni skrbeti zase, ko pa gre za ekonomsko odvisne samozaposlene ali celo lažne 
samozaposlene osebe, pa predstavlja višje tveganje revščine za starejše zaradi nizkih 
prispevkov in nizkih pokojnin, ki iz tega izhajajo. Podobna utemeljitev velja za invalidske 
pokojnine.

Samozaposlene osebe so slabše zaščitene tudi v primeru materinstva/očetovstva. Nimajo 
vedno ustreznih pravic do materinskega in očetovskega dopusta ter do drugih povezanih 
pravic (na primer: Ciper, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Poljska)1. In v tem primeru je 
treba posebno pozornost posvetiti socialnemu varstvu samozaposlenih oseb. Najnovejše 
študije in analize2 potrjujejo priporočilo, ki spodbuja uskladitev zaščite za 
materinstvo/očetovstvo samozaposlenih in zaposlenih.

Zaščita samozaposlenih je še manjša v primeru brezposelnosti. Do nadomestila za 
primer brezposelnosti so upravičeni predvsem zaposleni. Le določene države z dobro razvitim 
socialnim varstvom omogočajo nadomestilo za samozaposlene3. 

7. Nujnost skupnih ukrepov
Številni samozaposleni se zavedajo, da so bolj ranljivi od zaposlenih. Zavedajo se, da 

jih skupne konvencije ne ščitijo, trg pa lahko le delno rešuje njihove težave. To lahko 
predstavlja osnovo za njihova skupna prizadevanja na področju obvezne solidarnosti. 
Sindikati morajo odgovoriti tudi na izziv, kako premisliti o svoji dejavnosti in se združevati, 
da bo to v interesu vseh delavcev, naj gre za stalne ali prožne, tipične ali netipične, plačane ali 
delno plačane zaposlitve ali za samozaposlene4.

8. Težave, ki izhajajo iz usklajevanja socialne varnosti
Opredelitve se ne razlikujejo le od ene evropske države do druge, temveč tudi v 

zakonodaji EU. To pomanjkanje jasnosti predstavlja hude težave v čezmejnih primerih. 
Nepovezanost med nacionalnimi in evropskim pravnim okvirom glede razlikovanja med 
zaposlitvijo in opravljanjem storitev je vzrok, da je pojem samozaposlovanja problematičen, 
zlasti v primeru čezmejnega dela5.

                                               
1 Poročilo Komisije z naslovom „Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood“ (Boj proti diskriminaciji 
na podlagi nosečnosti, materinstva in starševstva), Evropska komisija, GD za pravosodje, november 2012, str. 29.
2 „Self-employed workers: industrial relations and working conditions“ (Samozaposleni delavci: industrijski odnosi in delovni pogoji), 
Eurofound 2009, str. 76.
3 „World Social Security Report 2010/11: Providing coverage in times of crisis and beyond“ (Svetovno poročilo o socialni varnosti 2010/11: 
zagotavljanje kritja v času krize in po njej), Mednarodna organizacija dela, – Ženeva:
4 Westerveld M. „The new self-employment: an issue for social policy?“ (Novo samozaposlovanje: vprašanje socialne politike?) European 
Journal of Social Security, letnik 14 (2012), št. 3, str. 170-171.
5 Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 21. marca 2013 o zlorabi statusa samozaposlene osebe (INT/628).


