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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

Social trygghet för alla, inklusive egenföretagare
(2013/2111(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 3.3 och 6.3 i fördraget om Europeiska unionen 
(EU-fördraget),

– med beaktande av artiklarna 9, 53, 151–157 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget),

med beaktande av artiklarna 5, 15, 16, 27, 31, 34 och 35 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av artiklarna 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 och 23 i den europeiska sociala 
stadgan (reviderad),

– med beaktande av ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) konvention nr 102 (1952)
om social trygghet (miniminormer),

– med beaktande av ILO:s konvention nr 117 (1962) om socialpolitik (grundläggande mål 
och normer),

– med beaktande av ILO:s konvention nr 121 (1964) om förmåner vid yrkesskada; 
konvention nr 128 (1967) om invaliditets-, ålders- och efterlevandeförmåner; konvention 
nr 130 (1969) om läkarvård och kontanta sjukförmåner; konvention nr 168 (1988) om 
främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet; och konvention nr 183 (2000) om 
översyn av konventionen om skydd vid havandeskap och barnsbörd,

– med beaktande av ILO:s rekommendation från 2012 om nationellt socialt grundskydd,

– med beaktande av ILO:s rapport om den sociala tryggheten i världen 2010 (2010/11) 
Providing coverage in times of crisis and beyond1,

– med beaktande av ILO:s rapport från november 2003 Social protection: a life cycle 
continuum investment for social justice, poverty reduction and development2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen3,

                                               
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 EUT L 166, 30.04.2004, s. 1.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EU av den 7 juli 2010 
om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är 
egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG1,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av 
en allmän ram för likabehandling2,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 24 juni 1992 om gemensamma kriterier 
för tillräckliga resurser och socialtjänstförmåner i de sociala trygghetssystemen 
(92/441/EEG)3,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 27 juli 1992 om samstämmighet mellan 
mål och politik på det sociala skyddets område (92/442/EEG)4,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 17 december 1999 om stärkt samarbete för att 
modernisera och förbättra den sociala tryggheten5,

– med beaktande av rapporten från kommittén för socialt skydd av den 10 februari 2011 
Bedömning av de sociala aspekterna av Europa 2020-strategin6,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020: En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 februari 2012 Vitbok – En 
agenda för tillräckliga, trygga och långsiktigt bärbara pensioner (COM(2012)0055),

– med beaktande av kommissionens granskning av den 8 januari 2013 Employment and 
Social Developments in Europe 20127,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 augusti 2012 Socialt skydd i 
EU:s utvecklingssamarbete (COM(2012)0446),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 22 november 2006 En modern 
arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar (COM(2006)0708),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
29 april 2010 Nya utvecklingstendenser när det gäller egenföretagare: särfallet med 
ekonomiskt beroende egenföretagande (SOC/344)8,

                                               
1 EUT L 180, 15.07.2010, s. 1.
2 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 EGT L 245, 26.08.1992, s. 46. 
4 EGT L 245, 26.08.1992, s. 49.
5 EGT C 8/05, 12.1.2000, s. 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.
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– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 
21 mars 2013 Missbruk av status som egenföretagare (INT/628)1, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 oktober 2008 om en 
rekommendation från kommissionen om aktiv inkludering av människor som är 
utestängda från arbetsmarknaden (COM(2008)0639) och sin resolution av den 6 maj 2009 
om aktiv inkludering av människor som är utestängda från arbetsmarknaden2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2009 
(COM(2009)0545) och sin resolution av den 20 maj 2010 om långsiktigt hållbara 
offentliga finanser för ekonomisk återhämtning3, 

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om atypiska anställningsformer, säkra 
yrkesgångar, flexibilitet och nya former för social dialog4, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2006 om socialt skydd och social 
integration (2005/2097(INI))5,

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 2010 om minimiinkomstens roll när 
det gäller att bekämpa fattigdom och främja ett samhälle som är öppet för alla i Europa6,

– med beaktande av sin resolution av den 11 september 2013 om att angripa 
ungdomsarbetslösheten (2013/2045(INI))7,

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om kraftfullare åtgärder mot 
odeklarerat arbete8,

– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla9,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om en modern arbetsrätt för att möta 
2000-talets utmaningar10,

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om framtiden för sociala tjänster av 
allmänt intresse11,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social utestängning (2011/2052(INI))12, 

                                               
1 CESE 2063/2012 - INT/628.
2 EUT C 212 E, 5.8.2010, s. 23.
3 EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 112.
4 EUT C 351 E, 2.12.2011, s. 39.
5 EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 304.
6 EUT C 70 E, 8.3.2012, s. 8.
7 Antagna texter, P7_TA(2013)0365.
8 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 1.
9 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
10 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 401.
11 EUT C 33 E, 5.2.2013, s. 65.
12 Antagna texter, P7_TA(2011)0495.
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– med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om en agenda för tillräckliga, trygga 
och långsiktigt bärkraftiga pensioner (2012/2234(INI))1, 

– med beaktande av sin resolution av den 12 juni 2013 om kommissionens meddelande 
Sociala investeringar till stöd för tillväxt och sammanhållning – inklusive genomförandet 
av Europeiska socialfonden 2014–2020 (2013/2607(RSP))2,

– med beaktande av studien från maj 2013 om rätt till socialt skydd för ekonomiskt 
beroende egenföretagare, beställd av utskottet för sysselsättning och sociala frågor3,

– med beaktande av Eurofounds (Europeiska institutet för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor) särskilda rapport från 2013 Self-employed or not self-employed? Working 
conditions of ‘economically dependent workers4,

– med beaktande av Eurofounds rapport av den 2 mars 2009 Self-employed workers: 
industrial relations and working conditions5,

– med beaktande av Eurofounds jämförande rapport från april 2013 Social partners’ 
involvement in unemployment benefit regimes in Europe6,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 
(A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Rätten till social trygghet är en grundläggande mänsklig rättighet och en oundgänglig del 
av den europeiska sociala modellen. Internationella arbetsorganisationen (ILO) har antagit 
rekommendationer om miniminivåer för den sociala tryggheten på nationell nivå för att 
garantera allas grundläggande rätt till social trygghet och en värdig levnadsnivå.

B. Social trygghet är en investering i människor, som ger dem möjlighet att anpassa sig till 
utvecklingen på arbetsmarknaden, skydda sig mot fattigdom och social utestängning och
att komma in på arbetsmarknaden. Social trygghet verkar som en stabiliserande och 
konjunkturdämpande ekonomisk faktor som leder till ökad inhemsk efterfrågan och 
konsumtion.

C. För att motverka krisen har de offentliga finanserna i medlemsstaterna skurits ned kraftigt 
just vid en tidpunkt då behovet av social trygghet ökat på grund av en plötsligt ökad 
arbetslöshet. De statliga budgetmedlen för social trygghet har fått dessutom fått sig
ytterligare en törn genom att skatteinbetalningarna minskat till följd av att många förlorat 
arbetet eller fått sänkt lön, varför det har uppstått ett reellt hot mot den europeiska sociala 
modellen.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0204.
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0266.
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570
4 http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm
5 http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm
6 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm
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D. Den sociala tryggheten är fortfarande inte tillräckligt omfattande i EU-medlemsstaterna. 
Det är fortfarande vanligt att sårbara arbetstagare utnyttjas i EU, och segmentering av 
arbetsmarknaden, med mycket varierande skyddsnivåer och olika typer av kontrakt och 
anställningsförhållanden, förblir en påtaglig verklighet som leder till sociala brister och 
ojämlikhet.

E. En majoritet av de traditionella systemen för social trygghet – i synnerhet 
socialförsäkringssystemen – har liksom arbetsrätten skapats för att garantera
arbetstagarnas sociala och arbetsrelaterade rättigheter, varför det uppstår en risk för att nya 
grupper av arbetstagare kommer att sakna tillräckligt skydd när anställningsformerna
förändras och egenföretagande blir allt vanligare.

F. Det är nödvändigt att tydligt fastslå vad fiktivt egenföretagande innebär och förhindra 
detta, eftersom det inkräktar på arbetstagarnas sociala rättigheter, skadar konkurrensen 
och skapar risk för social dumpning.

G. Arbetsförhållandena för ekonomiska beroende egenföretagare skiljer sig inte radikalt från 
vanliga anställdas, och deras rätt till social trygghet och rättigheter i arbetet bör därför i 
större utsträckning likna vanliga anställdas.

Social trygghet för alla

1. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att utveckla och modernisera 
systemen för social trygghet i syfte att garantera alla en adekvat nivå av social trygghet, i 
enlighet med principerna om allmän tillgång och icke-diskriminering och på grundval av 
förmågan att reagera flexibelt på demografiska förändringar och utvecklingen på 
arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa en ansvarsfull och stabil
finansiering av systemen för social trygghet, i synnerhet i ekonomiska kristider, och att 
garantera adekvata förmåner. Därvidlag får man inte glömma att en av de sociala 
investeringarnas viktigaste egenskaper är att de skapar förutsättningar för samordning av 
de sociala och ekonomiska målen och därför inte bör betraktas som utgifter, utan som 
investeringar.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fastslå miniminivåer för social trygghet 
som garanterar en inom landet fastställd miniminivå för grundinkomstskydd samt ett 
socialt grundskydd, i synnerhet i händelse av sjukdom, arbetslöshet, moderskap och 
funktionsnedsättning, för att motverka fattigdom och social utestängning. Parlamentet 
uppmanar också medlemsstaterna att ta fram strategier för vidareutveckling av den sociala
tryggheten, med beaktande av Internationella arbetsorganisationens förslag.

4. Europaparlamentet understryker att ett effektivt system för social trygghet bör omfatta 
incitament till bidragstagare att vara aktiva på arbetsmarknaden och att försämrat socialt 
skydd inte leder till sysselsättning.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att satsa mer på att öka sysselsättningen 
bland unga och se till att unga arbetstagare inte diskrimineras genom inskränkningar av 
deras rätt till social trygghet.
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6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att särskilt uppmärksamma den sociala 
tryggheten för de mest sårbara grupperna – arbetslösa, personer med funktionsnedsättning, 
ensamstående vårdnadshavare, ungdomar, pensionärer, unga familjer och andra. 
Parlamentet uppmanar också medlemsstaterna att se till att tillgängligheten till sociala 
tjänster ökar för alla socialt sårbara människor och människor som behöver långvarig 
omsorg, i synnerhet på landsbygden.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att bekämpa 
diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden och inom systemen för social trygghet, så 
att kvinnor inte får lägre löner och socialförsäkringsförmåner än män för lika arbete och så 
att skyddet i samband med mödraskap tryggas. Parlamentet uppmanar också rådet att 
skynda på antagandet av direktivet om ledighet före och efter förlossning.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta konkreta åtgärder för att bekämpa 
fattigdom och social utestängning, inklusive adekvat minimiinkomster och system för 
social trygghet, på basis av kollektivavtal eller nationell lagstiftning i enlighet med varje 
lands nationella praxis.

9. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att intensifiera kampen mot svartarbete 
och otrygga arbetsförhållanden samt att säkerställa att alla arbetstagare har tillgång till 
tillfredsställande social trygghet. Det är inte acceptabelt att normala anställningsavtal 
medvetet byts ut mot atypiska arbetsavtal i sparsyfte, vilket leder till att arbetstagarnas 
sociala trygghet försämras.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över regleringen av samordningen av 
de sociala trygghetssystemen och uppmärksammar medlemsstaterna på att man i arbetet 
med att motverka missbruk av sociala förmåner inte får tillämpa diskriminerande 
begränsningar av den sociala tryggheten för rörliga arbetstagare. De rörliga arbetstagarna 
måste tvärtom garanteras samma rättigheter och möjligheter till social trygghet som övriga 
arbetstagare.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ur ett EU-perspektiv undersöka huruvida
de förändringar som medlemsstaterna på senaste tiden gjort av sina respektive 
arbetslagstiftningar i syfte att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden inte faktiskt har 
minskat arbetstagarnas sociala trygghet och strider mot principerna om flexibilitet och 
trygghet.

12. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen i alla sina förslag bör inbegripa de fyra 
mål som ingår i ILO:s agenda om anständigt arbete och att i sin årliga tillväxtöversikt 
inkludera de mål som anges i ILO:s rekommendationer om miniminivåer för social 
trygghet, så att alla arbetstagare i EU omfattas av dessa miniminivåer under hela livet.

Social trygghet för egenföretagare

13. Europaparlamentet framhåller att egenföretagande utan tvekan bör erkännas som ett sätt 
att skapa flexibilitet på arbetsmarknaden och bidrar till att skapa arbetstillfällen och 
minska arbetslösheten. En positiv utveckling av egenföretagandet måste åtföljas av 
lämpliga åtgärder för att skapa social trygghet för egenföretagare.
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14. Europaparlamentet framhåller att det behövs uppdaterad och mer detaljerad statistik som 
kan användas för att på olika sätt övervaka och bedöma den ekonomiska betydelsen av 
egenföretagare och deras olik agrupper, liksom deras ställning på arbetsmarknaden, sett 
till sektor, social ställning, ålder och kön.

15. Europaparlamentet erinrar om att samordningen mellan medlemsstaterna av 
egenföretagarnas sociala trygghet kraftigt försvåras av att det saknas en tydlig definition 
av begreppet egenföretagare, vilket kan göra att arbetstagarnas fria rörlighet begränsas.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla ett begreppssystem för en 
juridisk definition av av karaktären på och formerna för atypisk sysselsättning generellt,
och av egenföretagande som dess mest utbredda uttryck, så att man kan tillämpa 
arbetsrätten och modellerna för social trygghet på dessa sysselsättningsformer och 
överväga hur man ska kunna reglera egenföretagarnas sociala trygghet på ett 
tillfredsställande sätt. Man måste också klart och tydligt definiera fiktivt egenföretagande 
och i konstaterade fall kunna använda sig av sanktioner mot arbetsgivarna.

17. Europaparlamentet insisterar på att medlemsstaterna måste se till att egenföretagande inte 
används som ett medel för illojal konkurrens eller ett sätt att förvägra arbetstagarna de 
sociala och arbetsrelaterade förmåner som de är berättigade till samt att  egenföretagarnas
arbetsmässiga och sociala rättigheter i så liten utsträckning som möjligt beror på deras 
ställning på arbetsmarknaden – som anställda eller egenföretagare. Parlamentet anser dock 
att egenföretagare inte bör likställas med anställda arbetstagare, så att fördelarna med 
egenföretagande och sådan ekonomisk verksamhet inte går förlorade och så att man bidrar 
till att företagarandan utvecklas och tjänsternas kvalitet ökar.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra den sociala tryggheten i 
samband med pension, funktionsnedsättning, föräldraledighet och arbetslöshet i syfte att 
bättre anpassa den till egenföretagare, särskilt för egenföretagare vars arbete liknar 
anställda arbetstagares arbete.

19. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att personer 
som vill erhålla egenföretagarstatus alltid får adekvat information om hur deras sociala 
och arbetsrelaterade skydd kommer att påverkas om de får denna status, liksom om andra 
rättigheter och skyldigheter som hänger samman med deras ekonomiska verksamhet.

20. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att göra
arbetsmarknadsparterna delaktiga i en process för utveckling och modernisering av den 
sociala tryggheten samt att utveckla den sociala dialogen på EU-nivå och nationell nivå. 
Parlamentet uppmanar också arbetsmarknadssparterna att ta upp frågor om 
egenföretagares rättigheter i arbetet och sociala trygghet. 

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

I. Social trygghet för alla

Social trygghet är grunden för Europas sociala modell. Dess viktigaste funktion är att främja 
social integration och social rättvisa, tillförsäkra invånarna en grundinkomst samt
tillhandahålla kvalitativa tjänster för utbildning och hälsovård som är tillgängliga för alla. 
Varje medlemsstat är i enlighet med subsidiaritetsprincipen ansvarig för sin socialpolitik. 
Dock har en metod för öppen samordning fastställts på EU-nivå, en frivillig process för 
politiskt samarbete grundad på en överenskommelse om gemensamma mål och indikatorer. 
Ett av de viktigaste målen för den sociala tryggheten är att öka jämlikheten och tjänsternas 
effektivitet och samtidigt stödja social integration och sammanhållning – grunden för minskad 
fattigdom och hållbar tillväxt för alla. Dessa mål följer naturligt med idén om Europeiska 
unionens grundläggande värden1. 

Ett effektivt socialt skydd är nödvändigt för att ett samhälle ska kunna klara globaliseringens 
utmaningar och anpassa sig till förändringar. En socialförsäkring kopplad till arbetet förblir 
grundstenen i system för social trygghet, men kan ännu inte garanteras alla invånare. En 
universell social trygghet i enlighet med Internationella arbetsorganisationens konvention 
nr 102 om minimistandard för social trygghet, omfattande alla grenar av den sociala 
tryggheten med åtminstone en miniminivå för socialförsäkringsförmåner, är ännu inte 
tillgänglig för alla. Därför måste varje människa tillförsäkras åtminstone ett socialt 
grundskydd inom ramen för en integrerad socialpolitik där man strävar efter att tillförsäkra 
alla invånare en grundinkomst och möjligheter att nyttja grundläggande sociala tjänster, 
särskilt med tanke på de mest sårbara grupperna i samhället (arbetslösa, personer med 
funktionsnedsättning, ensamstående vårdnadshavare, ungdomar, pensionärer, unga familjer 
och andra). Det måste också finnas minimiinkomstgarantier, som spelar en viktig roll för 
ekonomisk omfördelning, solidaritet och social rättvisa och dessutom, i synnerhet under 
krisförhållanden, har en konjunktionsdämpande funktion och tillhandahåller medel för att 
stärka efterfrågan och konsumtionen på den inre marknaden.

Sociala förmåner kan anses proportionerliga om de bidrar till att nå socialpolitikens 
förväntade resultat, till exempel genom att tillgodose människors behov, kan hantera de 
huvudsakliga risker som finns och bidrar till ett ”rättvist” förhållande mellan utförda
utbetalningar å ena sidan och de skatter och avgifter som betalas in under livet å den andra 
sidan. 

Europas system för social trygghet ska bidra till skydd mot oförutsedda händelser och 
otillräckliga inkomster samt minska ojämlikheten i EU:s medlemsstater. På grund av de 
långvariga ekonomiska bekymmer som finanskrisen förorsakat måste man lösa komplicerade 
frågor rörande finansiering av systemet. Under den ekonomiska krisen minskade de offentliga 
finanserna i EU:s medlemsstater, samtidigt som antalet arbetslösa, och därmed behovet av 
socialt stöd, ökade. På grund av den kraftigt ökade arbetslösheten och sänkta löner minskade 
även inbetalningarna till de sociala trygghetssystemen, vilket förorsakat ett hot mot Europas 
sociala modell. Det är också viktigt att framhålla att det var sårbara människor som drabbades 
värst när man stramade åt de nationella budgetarna och drog ned på pensioner och andra 
                                               
1 Kommissionens meddelande av den 20 augusti 2012 Socialt skydd i EU:s utvecklingssamarbete
(COM(2012)0446).
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sociala förmåner. Många av dem hamnade under fattigdomsgränsen. I krishanteringen 
prioriterade man finanspolitisk konsolidering och åsidosatte socialpolitiska aspekter. 
Medlemsstaterna tog inte tillräcklig hänsyn till de mål för socialpolitik, sysselsättning och 
utbildning som anges i Europa 2020-strategin. Detta gäller särskilt bekämpning av fattigdom 
och social utestängning.

För att uppnå en hållbar och effektiv social trygghet bör medlemsstaterna ta fram nationella 
utvecklingsstrategier för social trygghet med beaktande av Internationella 
arbetsorganisationens förslag. Ett av de viktigaste målen för en utvecklingsstrategi för social 
trygghet bör vara att verka för effektiva sociala investeringar. Dessa skapar förutsättningar för 
samordning av sociala och ekonomiska mål och bör därför inte ses som utgifter utan främst 
som investeringar som betalar sig genom effektivare arbete och stabil ekonomisk tillväxt. 

II. Egenföretagare och deras sociala trygghet

1. Betydelse och utveckling av egenföretagande som sysselsättningsform samt nya former av 
sysselsättning av denna typ

I Europa 2020-strategins flaggskeppsinitiativ ”En agenda för ny kompetens och 
arbetstillfällen” lyfts egenföretagande fram som en viktig faktor för skapande av 
arbetstillfällen och man framhåller vikten av att medlemsstaterna undanröjer hinder som 
avskräcker från egenföretagande.

Egenföretagandet har blivit betydligt vanligare på senare tid och har antagit olika nya former. 
År 2012 var 32,8 miljoner personer i EU verksamma som egenföretagare, det vill säga
15 procent av alla sysselsatta i EU-länderna. Störst omfattning har egenföretagandet fått i 
Grekland, Italien, Portugal och Rumänien, minst i Luxemburg, Estland, Danmark och 
Litauen1. I Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2010 framhålls att egenföretagandets 
popularitet ökar kraftigt, särskilt bland ungdomar och kvinnor samt som sysselsättningsform
under en övergångsfas mellan anställning och pension2.

Under de senaste årtiondena har sammansättningen inom kategorin egenföretagare förändrats 
starkt. Egenföretagare är en mycket heterogen grupp med avseende på deras roll på 
arbetsmarknaden och verksamhetsart. Kategorin beroende egenföretagare särskiljs för att man 
bättre ska kunna förstå egenföretagandets föränderliga karaktär. På grund av de stora sociala 
och ekonomiska förändringarna överskrider denna grupp de traditionella definitionsgränser
för självständigt arbete som funnits i EU-länderna3. 

3. Det finns ingen tydlig definition av egenföretagande på EU-nivå 

Inte nog med att det inte finns någon enhetlig och allmänt erkänd definition av 
egenföretagande på EU-nivå – situationen kompliceras dessutom av den nämnda mångfalden
av former för egenföretagande. I Internationella arbetsorganisationens International 
Classification of Status in Employment definieras egenföretagande som arbete där 
ersättningen är direkt beroende av vinsten från produktionen av varor och tillhandahållandet 
                                               
1 Europeiska unionens arbetskraftsundersökning 2012.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0263.
3 Yttrande från Europeiska och sociala kommittén av den 29 april 2010 om nya utvecklingstendenser när det 
gäller egenföretagare: särfallet med ekonomiskt beroende egenföretagande (SOC/344).
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av tjänster. Historiskt sett särskiljs på detta sätt tre huvudgrupper av egenföretagare: 
mikroföretag, småföretag och frilansare. 

Egenföretagare kan egentligen sägas vara sådana som arbetar för sig själva snarare än för 
någon annan, men ändå är beroende av någon annan. Fastän en sådan definition kan förefalla 
mycket enkel bör man inte ignorera det faktum att egenföretagande innefattar en stor variation 
av sociala och ekonomiska situationer som inte kan behandlas utifrån samma förutsättningar. 

För närvarande finns ingen entydig EU-omfattande definition av skillnaden mellan äkta och
fiktiva egenföretagare. Varje behörig institution och varje separat organ använder sitt eget 
juridiska regleringssystem, och dessa kan skilja sig åt beroende på jurisdiktion samt till vilket 
politiskt område det hänförs (skattelagar, social trygghet, handelsrätt, arbetsmarknad, 
försäkringar)1. 

Det finns inte heller någon tydlig definition av begreppet ”beroende egenföretagare”. Endast 
några av Europas länder har lagstiftat om en ny mellankategori jämte kategorierna 
egenföretagare och anställda arbetstagare. Huvudsyftet med att införa en sådan ny 
mellankategori är att ge denna grupp ett bättre skydd utan att likställa den med anställda 
arbetstagare. 

4. Social trygghet för egenföretagare – allmänna betraktelser över problemet

Egenföretagandets utveckling skapar åtskilliga problem som har att göra med 
egenföretagarnas rättigheter och sociala trygghet. De traditionella systemen för social trygghet 
i Europa har historiskt satts upp för att skydda anställda arbetstagare och är till delvis
fortfarande anpassade i första hand för detta ändamål. De är därför svåra att tillämpa vad 
gäller egenföretagare. 

Vid en översikt av EU:s medlemsstaters politik med avseende på egenföretagare framgår att 
egenföretagare diskrimineras och/eller har sämre skydd i vissa länder genom högre 
socialavgifter eller genom sämre sociala garantier i kombination med lägre socialavgifter. 
Danmark är kanske det enda positiva undantaget; där har egenföretagare samma rättigheter 
som anställda arbetstagare2.

Socialpolitiken för egenföretagare kompliceras också av att denna grupp, vilket nämns ovan,
är mycket heterogen. Därför kan skyddsåtgärder som vidtas för en del av denna grupp vara 
irrationella och oacceptabla för en annan del. I gruppen egenföretagare innefattas personer
som är självgående och välbetalda specialister inom vissa branscher, men även sådana vars 
verksamhet eller tjänster är beroende av en enda beställare eller vars arbete inte skiljer sig från 
anställda arbetstagares arbete. För de förra kan de modeller för social trygghet som tillämpas 
för anställda arbetstagare vara överflödiga eller oacceptabla, för de senare uppstår risken att 
arbetstagarna inte har tillräckligt skydd mot sociala risker. 

                                               
1 Europeiska Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 mars 2013 Missbruk av status som 
egenföretagare (INT/628).
2 European Employment Observatory Review (2010).
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5. Missbruk av egenföretagarstatus 

ILO har tidigare varnat för eventuellt missbruk av olika former av egenföretagande, vilket 
leder till att de rättigheter och det rättsliga skydd som arbetstagarna vanligen åtnjuter 
åsidosätts. Missbruket kan ske på olika sätt – genom att socialförsäkringsavgifter och skatter 
inte betalas, genom att arbetsrätten inte respekteras eller genom svartarbete. Detta har 
allvarligt skadat konkurrensvillkoren gentemot äkta egenföretagare, mikroföretag och små 
och medelstora företag. 

En person som av egen fri vilja beslutar sig för att bli egenföretagare har rätt att göra detta val, 
men måste vara informerad om eventuella försämringar av de sociala garantierna. Problemet 
med fiktiva egenföretagare, som arbetsgivarna ofta tvingar att arbeta under omänskliga 
villkor, blir dock allt större. Därför är det nödvändigt att än en gång påminna om 
bestämmelserna i Europaparlamentets resolution av den 6 juli 2010 som fastställer att de 
grundläggande rättigheterna ska tillförsäkras alla arbetstagare oavsett sysselsättningsform.

6. Sämre rättigheter till social trygghet för egenföretagare

I flera länder deltar egenföretagare bara delvis i pensionssystemet. Detta kan anses rationellt 
när det gäller välbetalda specialister som är självgående, men för beroende egenföretagare och 
i synnerhet fiktiva egenföretagare skapar det en risk att hamna i fattigdom efter arbetslivet på 
grund av små inbetalningar och därav följande låga pensioner. Detsamma kan sägas om 
invaliditetspensioner.

Egenföretagare har också sämre skydd vid föräldraskap. Egenföretagare har inte alltid rätt till 
föräldraledighet och andra liknande rättigheter (till exempel i Cypern, Nederländerna, 
Storbritannien och Polen)1. Även i detta fall bör skyddet av beroende egenföretagare 
uppmärksammas särskilt. Rekommendationen att närma egenföretagares skydd vid 
föräldraskap till det som gäller för anställda arbetstagare finner stöd i de undersökningar och 
observationer som gjorts på senare tid2.

Ännu sämre är skyddet för egenföretagare vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringar gäller 
främst anställda arbetstagare. I endast några få länder med välutbyggd social trygghet finns 
system som innefattar även egenföretagare3. 

7. Behovet av kollektiv verksamhet

Många egenföretagare förstår att de har sämre rättigheter än som arbetstagare. De inser att de 
inte längre skyddas av kollektivavtal och att marknaden endast kan delvis lösa deras problem. 
Detta kan vara en grundval för kollektiva förpliktelser om obligatorisk solidaritet. Detta är en 
utmaning för fackföreningar, som kan behöva överväga sin verksamhet och omorganisera den 
för att företräda alla arbetstagares intressen, oavsett om de arbetar enligt ett fast eller flexibelt 

                                               
1 Kommissionens rapport Fighting Discrimination on the Grounds of Pregnancy, Maternity and Parenthood. 
Europeiska kommissionen, GD Rättsliga frågor, november 2012, s 29.
2 Self-employed workers: industrial relations and working conditions. Eurofound 2009, s. 76.
3 ILO:s rapport om den sociala tryggheten i världen 2010 2010/11: Providing coverage in times of crisis and 
beyond. Internationella arbetsbyrån – Genève: ILO, 2010, s. 59.
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avtal, på ett typiskt eller atypiskt sätt, oavsett om de är anställda, låtsasanställda eller 
egenföretagare1.

8. Problem som har att göra med samordning av social trygghet 

Olika definitioner används inte bara i olika europeiska länder utan även i EU-lagstiftningen. 
En sådan brist på tydlighet skapar stora problem för dem som arbetar i andra länder. Eftersom 
de nationella rättssystemen och EU-lagstiftningen inte har samordnats och det inte är tydligt 
definierat på vilket sätt anställning skiljer sig från tjänster blir frågan om egenföretagande 
problematisk, särskilt vid arbete i andra länder2.

                                               
1 Westerveld M. The new self-employment: an issue for social policy? European Journal of Social Security, 
Volume 14 (2012), No 3, s. 170–171.
2 Europeiska Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 21 mars 2013 Missbruk av status som 
egenföretagare (INT/628).


