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Tárgy:

Az Ausztriában munkát vállaló szülők gyermekei jogainak megsértése

Tavaly az osztrák parlament elfogadott egy normatív jogi aktust, amely szerint származási országuk
rendelkezéseinek megfelelően ki kell igazítani az azon külföldi munkavállalókat megillető
gyermekgondozási juttatásokat, akiknek gyermekei nem tartózkodnak Ausztriában. 2019. január 1jétől ez az intézkedés a Kelet-Európában élő gyermekek után járó juttatások jelentős csökkenéséhez
vezetne. Az európai munkavállalóknak egyenlő jogokkal kell rendelkezniük, a Bizottság többé nem
tűrheti el azokat a diszkriminatív intézkedéseket, amelyek az európai szintű egység és szolidaritás
eszméjét érintik, és erősíthetik azt a nézetet, amely szerint az Unióban első- és másodosztályú
polgárok léteznek.
Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és
mobilitásért felelős európai biztos egy ebben a témában feltett kérdésére válaszolva kijelentette: „A
szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló európai uniós rendeletek közös szabályokat
határoznak meg a más tagállamban foglalkoztatott munkavállalók után járó családi ellátások
kifizetésére vonatkozóan. E szabályok értelmében az utazó munkavállalók a gyermekük tartózkodási
helyétől függetlenül ugyanazon gyermekek után járó juttatásokra jogosultak, mint a helyi
munkavállalók. A Bizottság az uniós joggal való összeegyeztethetőségük tekintetében megvizsgálja
az Ausztria által hozott intézkedéseket, függetlenül attól, hogy azokat elfogadják és alkalmazzák-e,
illetve hogy erre mikor kerül sor. A Bizottság emlékeztet arra, hogy a Szerződés tiltja a munkavállalók
állampolgárság alapján történő közvetlen vagy közvetett megkülönböztetését.” A fentiekre való
tekintettel:
1.

Tud-e a Bizottság az osztrák hatóságok által elfogadott intézkedésekről, amelyek 2019. január 1től kezdődően csökkentik az azon külföldi munkavállalókat megillető gyermekgondozási
juttatásokat és a személyi jövedelemadóval kapcsolatos kedvezményeket, akik uniós polgárok és
akiknek gyermekei valamely másik tagállamban tartózkodnak?

2.

Mi a Bizottság véleménye a gyermekgondozási ellátások indexálására vonatkozó új osztrák
jogszabály uniós joggal való összeegyeztethetőségéről?

3.

Milyen válaszintézkedéseket tervez a Bizottság e munkavállalók és gyermekeik uniós jogainak
megsértése következtében?

4.

Ha a Bizottság lépéseket tervez tenni, hogyan fog kellő időben eljárni, figyelembe véve azt, hogy
az osztrák intézkedések következtében jelenleg sok család pénzügyi nehézségekkel küzd?
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