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Δελτίο συνοπτικής παρουσίασης
Εκτίμηση επιπτώσεων της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για
τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους
Α. Ανάγκη για ανάληψη δράσης
Γιατί; Ποιο είναι το πρόβλημα που εξετάζεται;

Η παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι αλλαγές στους θεσμούς της αγοράς εργασίας
και οι δημογραφικές αλλαγές έχουν εντείνει την ταχύτητα των αλλαγών στις ευρωπαϊκές
αγορές εργασίας και έχουν καταστήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης ολοένα και πιο πολύμορφες.
Επίσης, οι σταδιοδρομίες διατηρούν όλο και λιγότερο μια σταθερή γραμμική πορεία.
Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας δημιουργήθηκαν πρωτίστως και εξακολουθούν να
έχουν στο επίκεντρο εργαζομένους με «τυπικές εργασιακές σχέσεις», που συνεπάγονται
μακροπρόθεσμη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ενώ, σε πολλές χώρες, οι
αυτοαπασχολούμενοι ποτέ δεν συμπεριλήφθηκαν πλήρως σε αυτά τα συστήματα προστασίας.
Υπάρχει όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων σε άτυπες μορφές απασχόλησης ή σε
αυτοαπασχόληση, οι οποίοι, λόγω του εργασιακού καθεστώτος τους δεν έχουν επαρκή
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία.
Τέτοια κενά οξύνουν τους κινδύνους που απειλούν την ευημερία των εργαζομένων και των
οικογενειών τους, που βιώνουν μεγαλύτερη οικονομική αβεβαιότητα και οδηγούν σε νέες
ανισότητες μεταξύ και εντός των γενεών. Οι αρνητικές συνέπειες γίνονται αισθητές και σε
συνολικό επίπεδο, θέτοντας σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας, καθώς τα παρεμποδίζουν να λειτουργούν ως αυτόματοι
σταθεροποιητές που αμβλύνουν τους οικονομικούς κύκλους που μειώνουν την ευημερία των
πολιτών.
Τι αναμένεται να επιτύχει η παρούσα πρωτοβουλία;

Γενικός στόχος της πρωτοβουλίας «Πρόσβαση σε κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους
και τους αυτοαπασχολουμένους» είναι η στήριξη όλων των αυτοαπασχολουμένων και των
εργαζομένων με άτυπη απασχόληση που, λόγω του είδους σύμβασης ή του εργασιακού
καθεστώτος τους, δεν προστατεύονται επαρκώς από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας
όσον αφορά την ανεργία, την ιατρική περίθαλψη, τη μητρότητα ή πατρότητα, τα εργατικά
ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες, την αναπηρία και το γήρας. Πιο συγκεκριμένα, η
πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των κρατών μελών να επιτρέπουν στις εν λόγω
ομάδες να
 υπάγονται στα αντίστοιχα συστήματα κοινωνικής προστασίας (γεφυρώνοντας έτσι τα κενά
στην επίσημη κάλυψη),
 συγκεντρώνουν και να εξασφαλίζουν επαρκή δικαιώματα (επαρκή πραγματική κάλυψη) και
να διευκολύνουν τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας
μεταξύ των συστημάτων,
 διαθέτουν διαφανή πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον
αφορά την κοινωνική προστασία.
Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Το πρόβλημα της ανεπαρκούς πρόσβασης στην κοινωνική προστασία για έναν όλο και
μεγαλύτερο αριθμό ατόμων στην αγορά εργασίας και οι επακόλουθες αρνητικές συνέπειες
αυτού στην κοινωνική δικαιοσύνη, στον δυναμισμό της αγοράς εργασίας και στη διατηρήσιμη
ανάπτυξη είναι ευρέως διαδεδομένα σε όλα τα κράτη μέλη. Μολονότι ο σχεδιασμός και η
χρηματοδότηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα
και ορισμένες χώρες θεσπίζουν κάποιες μερικές μεταρρυθμίσεις, η δράση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο μπορεί να υλοποιήσει την αρχή 12 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
και να διασφαλίσει ότι η πρόοδος δεν είναι μερική ή άνιση, αλλά αντιθέτως είναι
1

εξασφαλισμένη για όλες τις ομάδες, τους κλάδους κοινωνικής προστασίας και τα κράτη μέλη,
δημιουργώντας ίσους όρους ανταγωνισμού για τους οικονομικούς παράγοντες στην εσωτερική
αγορά. Η ανάληψη δράσης της ΕΕ μπορεί να αποτρέψει βραχυπρόθεσμα τις στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού και να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση,
προωθώντας συγχρόνως την ανοδική σύγκλιση, προς όφελος της οικονομίας της ΕΕ στο
σύνολό της.
Β. Λύσεις
Ποιες νομοθετικές και μη νομοθετικές επιλογές πολιτικής έχουν εξεταστεί; Υπάρχει προτιμώμενη επιλογή ή
όχι; Γιατί;

Τα μέσα που εξετάζονται για την πρωτοβουλία είναι μια σύσταση του Συμβουλίου, μια οδηγία
και το αυξημένο ενδιαφέρον για την κοινωνική προστασία στο πλαίσιο των υφιστάμενων
μέσων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της ανοικτής μεθόδου συντονισμού (ΑΜΣ). Η
προτιμώμενη νομοθετική πράξη είναι η σύσταση του Συμβουλίου, δεδομένου ότι θεωρείται ως
το πλέον αποτελεσματικό και αναλογικό μέσο την παρούσα χρονική στιγμή. Η βασική
προστιθέμενη αξία μιας σύστασης σε αυτό το στάδιο είναι να δημιουργηθεί δυναμική με τη
στήριξη και τη συμπλήρωση των εθνικών συζητήσεων και μεταρρυθμίσεων, που καθοδηγούν
τις προσπάθειες των κρατών μελών προς την κατεύθυνση της σύγκλισης προς τα πάνω.
Δεδομένης της εξελισσόμενης φύσης του προβλήματος, των εν εξελίξει μεταρρυθμίσεων σε
ορισμένα κράτη μέλη και των στατιστικών προβλημάτων, η σύσταση του Συμβουλίου αποτελεί
μια πιο αναλογική προσέγγιση σε σχέση με μια οδηγία. Αν και η οδηγία θα ήταν ενδεχομένως
πιο αποτελεσματική, από αυστηρά οικονομική άποψη, για την επίτευξη των στόχων της
πρωτοβουλίας αυτής, σύμφωνα με τις διαβουλεύσεις είναι αμφίβολο αν θα υποστηριζόταν από
όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που την καθιστά το λιγότερο αποτελεσματικό μέσο συνολικά.
Παράλληλα με το βασικό σενάριο (δέσμη μέτρων Α), αξιολογούνται δύο εναλλακτικές δέσμες
μέτρων, καθεμία από τι οποίες συνδυάζει μέτρα για την επίτευξη των τριών συγκεκριμένων
στόχων της πρωτοβουλίας.
Η δέσμη μέτρων Β αποσκοπεί i) στην επέκταση της επίσημης κάλυψης σε υποχρεωτική βάση
για τους εργαζομένους με άτυπη απασχόληση και σε προαιρετική βάση για τους
αυτοαπασχολουμένους, ii) στη προσαρμογή των χρονικών ορίων των συστημάτων κοινωνικής
προστασίας και την εξασφάλιση της διατήρησης, της δυνατότητα μεταφοράς και της
συσσώρευσης δικαιωμάτων σε περίπτωση αλλαγής θέσης εργασίας ή εργασιακού καθεστώτος
των ατόμων, iii) στη διασφάλιση ότι οι προαναφερθείσες ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους
γενικές και εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στον
τομέα της κοινωνικής προστασίας.
Η δέσμη μέτρων Γ αποσκοπεί i) στην επέκταση της επίσημης κάλυψης σε υποχρεωτική βάση
για τους εργαζομένους με άτυπη απασχόληση και τους αυτοαπασχολουμένους, ii) στην
προσαρμογή των χρονικών ορίων των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και τη δημιουργία
προσωπικών λογαριασμών που θα συνδέουν τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας με τα
επιμέρους άτομα όχι με τις συμβάσεις, iii) στη διασφάλιση ότι οι προαναφερθείσες ομάδες θα
έχουν στη διάθεσή τους γενικές και εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις στον τομέα της κοινωνικής προστασίας.
Η προτιμώμενη επιλογή (δέσμη μέτρων Β) επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή
των επιλογών της επίσημης κάλυψης των αυτοαπασχολουμένων, δεδομένων των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών και της ανομοιογένειας της ομάδας αυτής. Επιπλέον, δεν υπάρχει σαφής
συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως μεταξύ των εκπροσώπων των
αυτοαπασχολουμένων, σχετικά με την προσέγγιση της επίσημης κάλυψης των
αυτοαπασχολουμένων. Για αυτό τον λόγο, η δέσμη μέτρων Β αποτελεί μια ικανοποιητική
συμβιβαστική λύση μεταξύ των διαφορετικών απόψεων που εκφράστηκαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαβούλευσης και των πολιτικών στόχων της ΕΕ που προβλέπονται για την
2

πρωτοβουλία αυτή.
Ποιος υποστηρίζει την κάθε επιλογή;

Η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση δείχνουν
μάλλον αποκλίνουσες απόψεις. Σε ό,τι αφορά την πολιτική προσέγγιση, τα 2/3 περίπου των
απαντησάντων στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις
τάσσονται υπέρ της υποχρεωτικής κοινωνικής προστασίας για κάθε είδους εργασία. Από την
άλλη πλευρά, οι εργοδότες εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις διάφορες επιλογές.
Ορισμένοι συμφωνούν ότι η κοινωνική προστασία πρέπει να είναι υποχρεωτική, αλλά οι
εργαζόμενοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το είδος της κάλυψης (δημόσια ή
ιδιωτική), ενώ επισημάνθηκε και η ελευθερία επιλογής για τους αυτοαπασχολουμένους. Άλλοι
εργοδότες τάσσονται υπέρ της προαιρετικής επίσημης κάλυψης, ώστε να ληφθεί υπόψη η
ποικιλία των μορφών απασχόλησης και η ετερογένεια της ομάδας των αυτοαπασχολουμένων.
Όσον αφορά το μέσο που θα επιλεγεί, κάποια από τα ενδιαφερόμενα μέρη (συνδικαλιστικές
οργανώσεις, εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι ΜΚΟ, ορισμένοι αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί
κοινωνικής ασφάλισης, λίγα κράτη μέλη) προτιμούν μια οδηγία που θα καθορίζει τα ελάχιστα
απαιτούμενα πρότυπα. Άλλα (εργοδότες, εκπρόσωποι των ελεύθερων επαγγελμάτων, τα
περισσότερα κράτη μέλη) υπογραμμίζουν τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της
κοινωνικής ΑΜΣ στη γεφύρωση των κενών σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας.
Γ. Αντίκτυπος της προτιμώμενης επιλογής
Ποια είναι τα οφέλη της προτιμώμενης επιλογής (αν υπάρχει, ειδάλλως των κυριότερων επιλογών);

Οι βασικές αποφάσεις περί χρηματοδότησης και σχεδιασμού των μέτρων επαφίενται στη
διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επικουρικότητας που
προβλέπονται στο άρθρο 153 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ). Οι αποφάσεις αυτές ορίζουν το μέγεθος των παροχών. Συνολικά, ο αριθμός των
προστατευόμενων εργαζόμενων με άτυπη απασχόληση και των αυτοαπασχολουμένων είναι
βέβαιο ότι θα αυξηθεί σημαντικά. Αυτό συνεπάγεται μείωση των εξατομικευμένων κινδύνων,
της αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά το εισόδημα, της εργασιακής ανασφάλειας και ιδίως μείωση
της πιθανότητας φτωχοποίησης αυτών των ομάδων. Η μείωση των αποκλίσεων στην πρόσβαση
στην κοινωνική προστασία αναμένεται να ενθαρρύνει τη μετάβαση μεταξύ ειδών συμβάσεων
και μεταξύ καθεστώτων αγοράς εργασίας, ενισχύοντας έτσι τη δυναμική της αγοράς εργασίας.
Η μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από τις συμβάσεις που εξαιρούνται από τις εισφορές
κοινωνικής προστασίας αναμένεται να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ
των επιχειρήσεων. Περιορίζοντας την τάση αύξησης του ποσοστού των ατόμων που
βρίσκονται εκτός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, αποφεύγεται η αποδυνάμωση του
ρόλου τους στη σταθεροποίηση των οικονομικών κύκλων και ενδεχομένως επηρεάζεται θετικά
η δημοσιονομική βιωσιμότητα των εν λόγω συστημάτων.
Ποιο είναι το κόστος της προτιμώμενης επιλογής (αν υπάρχει, ειδάλλως των κυριότερων επιλογών);

Το ύψος των δαπανών και η κατανομή τους μεταξύ των δημόσιων προϋπολογισμών, των
ασφαλιστικών φορέων, των νεοεισαχθέντων ομάδων και των φορολογουμένων εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τις βασικές αποφάσεις των κρατών μελών για λόγους που άπτονται της
επικουρικότητας, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης των συστημάτων τους, της
χρηματοδότησής τους και του ποσοστού της παρεχόμενης κάλυψης. Οι άμεσες δαπάνες
οφείλονται κυρίως στην καταβολή επιδομάτων, με υποδειγματικές προσομοιώσεις για την
επέκταση της κάλυψης με παροχές ανεργίας και ασθενείας στους αυτοαπασχολουμένους που
υποδηλώνουν περιορισμό των δαπανών. Οι έμμεσες δαπάνες θα μπορούσαν να προκύψουν από
αλλαγή συμπεριφοράς ως αντίδραση στην αυξημένη κάλυψη κοινωνικής προστασίας.
Πώς θα επηρεαστούν οι μεγάλες, οι μικρομεσαίες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις;

Οι επιχειρήσεις μπορεί να επωφεληθούν από τη μείωση του αθέμιτου ανταγωνισμού,
ενδεχομένως από την αύξηση της παραγωγικότητας των ατόμων στις νέες μορφές
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απασχόλησης και από τον θετικό αντίκτυπο στον δυναμισμό της αγοράς εργασίας. Ανάλογα με
τις επιλογές χρηματοδότησης, οι εταιρείες ενδέχεται να βιώσουν μια αύξηση του κόστους
διαχείρισης των διακυμάνσεων της παραγωγής σε συνάρτηση με κάποια αύξηση του κόστους
για τις άτυπες μορφές απασχόλησης και τους αυτοαπασχολουμένους. Οι αυτοαπασχολούμενοι
συνεργάζονται, ως επί το πλείστον, με πολύ μικρές επιχειρήσεις και πολύ λιγότερο με τις
μικρομεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Απασχολούμενοι με άτυπη μορφή εργασίας
απαντώνται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στις εθνικές διοικήσεις;

Υπάρχει περίπτωση να προκύψουν δαπάνες για παροχές σε ομάδες που δεν καλύπτονταν στο
παρελθόν, μέσω δημόσιων συστημάτων κοινωνικής προστασίας αν, ανάλογα με τις αποφάσεις
χρηματοδότησης των κρατών μελών, το καθαρό κόστος για τους δημόσιους προϋπολογισμούς
για την χορήγηση παροχών θα μπορούσε να μειωθεί ανάλογα με τις εισφορές τους. Στον βαθμό
που ομάδες που δεν καλύπτονταν στο παρελθόν, επί του παρόντος, βασίζονται σε δίχτυ
ασφαλείας έσχατης ανάγκης, όπως π.χ. η κοινωνική αρωγή, οι δαπάνες για άλλα τμήματα του
προϋπολογισμού μπορούν να μειωθούν. Θα μπορούσαν να προκύψουν και ορισμένες δαπάνες
για την παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης.
Θα υπάρξουν άλλες σημαντικές επιπτώσεις;

Μια προσομοίωση της επέκτασης του επιδόματος ανεργίας για τους αυτοαπασχολουμένους
δείχνει σημαντική μείωση του κινδύνου φτωχοποίησης για τους αυτοαπασχολουμένους και τα
νοικοκυριά τους. Ενδεχομένως να προκύψουν παρόμοια αποτελέσματα (όχι εικονικά) και για
τους εργαζομένους με άτυπη απασχόληση.

Δ. Παρακολούθηση
Πότε θα επανεξεταστεί η πολιτική;

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρμογή στα κράτη μέλη και θα επανεξετάσει τη σύσταση
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη,
διασφαλίζοντας ένα επαρκές χρονικό διάστημα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της
πρωτοβουλίας, αφού θα έχει πλήρως εφαρμοστεί.
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