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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

A. mivel a közlekedési ágazatban a biztonság, az utasok védelme, illetve a megfelelő 

munkafeltételek nagymértékben kapcsolatban állnak egymással; 

B. mivel a 2011-es közlekedéspolitikáról szóló fehér könyv legvégső céljaként egy Egységes 

Európai Közlekedési Térség kialakítását határozták meg; 

C. mivel a közlekedési iparág az áruk, a szolgáltatások és a munkavállalók szabad mozgását, 

valamint a letelepedési jogot biztosító, uniós egységes piac alappillére, és mivel a 

megkülönböztetés tilalmának elve magával vonja, hogy az egyenlő értékű munka, az 

egyenlő jogok, a tisztességes munkafeltételek és a tisztességes verseny a jól működő 

egységes piac középpontjában kell hogy álljon;  

D. mivel a közúti fuvarozás területén tett uniós szintű intézkedések célja elsősorban a 

meglévő rendszer megvalósításának és végrehajtásának további finomítását célozzák, és a 

problémák mértékével kellene arányosnak lenniük; 

E. mivel a szociális és munkakörülményeket érintő jogszabályváltozásoknak mindenkor 

tiszteletben kell tartaniuk az uniós alapvető szabadságjogokat, és nem korlátozhatják a 

tisztességes versenyt objektív versenyelőnyök alapján, továbbá nem eredményezhetnek 

további adminisztrációs terhet és további költségeket a szállítási vállalkozások, különösen 

a kkv-k számára; 

F. mivel a közlekedés, különösen a nemzetközi közlekedés és kabotázs nem tartoznak a 

munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv (96/71/EK Irányelv) hatálya alá, és mivel 

figyelmet kell fordítani a Bizottság és a tagállamok e körben elfogadott közös 

nyilatkozatára (10048/96 ADD 1); 

G. mivel a közlekedésben a tisztességes versenyt torzító szabálytalanságokat haladéktalanul 

meg kell szüntetni a jelenlegi jogszabályok egységes értelmezése és alkalmazása, valamint 

hatékonyabb megvalósítása segítségével, valamint megemelt számú határon átívelő 

együttműködésekkel, teljes körűen figyelembe véve a szubszidiaritás elvét; 

1. megismétli, hogy a „szociális dömping” kifejezésnek nincs egyetlen világos és általánosan 

elfogadott meghatározása, hanem többféle értelmezése is létezik, ami zavart kelthet; 

szükségesnek tartja a „szociális dömping” fogalmának újraértelmezését; emlékeztet, hogy 

a kereskedelempolitikából ismert dömping fogalma eltérő a közlekedés és tágabban a 

munkaerő esetében; 

2. emlékeztet, hogy a „szociális dömping” kifejezést néha helytelenül használják, hogy az 

olyan protekcionista intézkedéseket is magában foglaljon, amelyek az Unió egységes 

piacának darabokra hullásához vezethet; 

3. felszólítja a tagállamokat, hogy teljes egészében, hatékonyan és 
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megkülönböztetésmentesen hajtsák végre a közlekedési ágazatra vonatkozó valamennyi 

szociális jogszabályt, és növeljék a tényleges ellenőrzések számát, különös tekintettel a 

vezetési és pihenőidőre; kifejezetten sürgeti a Bizottságot és az illetékes hatóságokat, 

hogy szorosabban kövessék nyomon a végrehajtást, többek között a határon átívelő 

együttműködést, valamint a hatályos jogszabályok értelmezését és megfelelő 

érvényesítését  a munkavállalók szabad mozgását korlátozó meglévő jogszabályi kiskapuk 

és tagállami jogszabályok helytelen alkalmazásának megszüntetése érdekében, különös 

tekintettel a protekcionista intézkedésekre és az indokolatlan akadályokra; hangsúlyozza, 

hogy nem lehet ellentmondás a közlekedési jogszabályok, valamint a tisztességes 

versenyre, a szabad mozgásra és a letelepedési szabadságra vonatkozó jogszabályok 

között;  felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő az ellenőrzések elvégzésének 

harmonizációját, és szankcionálja azokat a tagállamokat, amelyek nem végeznek elegendő 

ellenőrzést vagy egyáltalan nem ellenőriznek;  

4. hangsúlyozza, hogy az uniós közlekedési ágazat problémáinak pontos meghatározása 

elengedhetetlen a további uniós és nemzeti szintű jogi intézkedésekhez, és hogy az uniós 

közlekedési piacon tapasztalható minden problémát olyan megközelítéssel kell kezelni, 

amely nem akadályozza a tisztességesen működő vállalkozásokat; 

5. hangsúlyozza, hogy az uniós közlekedési jogszabályokra irányuló javaslatoknak 

arányosnak kell lenniük és tényeken, részletes elemzéseken és tárgyilagos adatokon kell 

alapulniuk annak érdekében, hogy a javasolt megoldások elősegíthessék egy hatékony és 

tisztességes versenyen alapuló közlekedési ágazat kialakítását; 

6. elismeri az EU közlekedési és idegenforgalmi ágazatainak fenntartható gazdasági 

növekedését és így munkahely-teremtési potenciálját; meggyőződése, hogy az uniós 

közlekedési ágazatban – egy olyan ágazatban, amelynek új szakemberekre van szüksége – 

vonzóbbá kell tenni a foglalkoztatást a jövő nemzedékek számára; úgy véli, hogy 

különösen a nők és a fiatalok részvételét kell támogatni; hangsúlyozza, hogy a 

munkavállalók képzésének adott esetben alapvető információkat kell tartalmazniuk a 

vonatkozó uniós jogszabályokban előírt jogaikról; 

7. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közlekedési piacok szolgáltatásainak 

megnyitására vonatkozó javaslatok az uniós szociális szabályozások megfelelő 

érvényesítésével, valamint a különböző tagállamokban a szociális feltételekben 

tapasztalható eltérések elkerülését célzó kiegészítő intézkedésekkel együtt történjenek 

meg; hangsúlyozza, hogy a közlekedési piacok megnyitása nem szabad, hogy a 

munkavállalói felételek lefokozásához, gyengébb minőségű szolgáltatáshoz, 

tisztességtelen üzleti gyakorlatokhoz, monopóliumok létrehozásához vagy a tisztességes 

verseny torzulásához vezessen a közlekedésben dolgozók szociális védelmét érintően; 

8. felszólítja a Bizottságot és a tagországokat, hogy támogassák a megerősített szociális 

párbeszéd előmozdítását a közlekedési és logisztikai ágazat egészében; 

9. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket a 

jogellenes tevékenységek, a postafiókcégek, valamint az atipikus szerződésekhez hasonló 

tisztességtelen üzleti gyakorlatok ellen, hogy hatékonyabb végrehajtás révén biztosítva 

legyen a munkavállalók szociális védelme és a vállalkozások jogbiztonságának 

megteremtése; kéri a tagállamokat, hogy a közlekedési munkavállalók számára biztosítsák 

a megfelelő minimális követelményeket; 



 

AD\1091158HU.doc 5/8 PE571.803v02-00 

 HU 

10. sürgeti az Európai Bizottságot annak biztosítására, hogy az európai közlekedési és 

idegenforgalmi ágazatban dolgozó nem uniós állampolgárságú munkavállalók feleljenek 

meg az uniós szintű, hatályos biztonsági követelményeknek; 

11. kifejezetten sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy – többek között az EASA-

rendeletben (Európai Repülésbiztonsági Ügynökség) és más vonatkozó jogszabályokban – 

szabványos modellként támogassák a közvetlen foglalkoztatást, és korlátozzák az atipikus 

foglalkoztatási formák alkalmazását; 

12. kéri a közúti közlekedési ágazaton belüli munkaidő és pihenőidő betartására vonatkozó 

szabályok ellenőrzések fokozását; kéri az ellenőrzési eszközök javítását és a foglalkozási 

célból használt intelligens menetíró készülékek mihamarabbi bevezetését a hatályos 

jogszabályok tagállamok általi megfelelő, hatékony és megkülönböztetésmentes 

végrehajtásának biztosítása érdekében anélkül, hogy szükségtelen adminisztrációs terhek 

keletkeznének; felszólítja a Bizottságot, hogy értékelje egy „elektronikus és integrált 

operátor fájl” létrehozását a közösségi engedéllyel működő valamennyi fuvarozó számára, 

hogy össze lehessen gyűjteni a közúti ellenőrzések során a fuvarozókra, a járművekre és a 

sofőrökre vonatkozó valamennyi adatot; 

13. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak a közúti csomag egyik fontos prioritásaként kezelnie 

kell a szociális és biztonsági szempontokat annak érdekében, hogy javítsa a jogi 

egyértelműséget és elősegítse a szállítási szolgáltatások szabadságát az Unión belül, 

miközben biztosítja a munkahelyi körülményekre és a társadalmi jogokra vonatkozó 

szabályok megfelelő tagállami végrehajtását és érvényesítését, és figyelembe veszi a 

szállítási vállalkozás alapítása szerinti tagország közlekedési ágazatának fejlettségi szintjét 

és az ágazat munkaerő termelékenységi szintjét; kiemeli, hogy biztosítani kell az 

ellenőrzést annak érdekében, hogy megfelelően ellenőrizhető legyen, hogy mely 

tagállamban történik a közúti szolgáltató és munkavállalók tényleges munkája, és így 

megállapítható legyen mely ország szociális jogszabályai alkalmazandók rá; 

14. felszólítja a Bizottságot, hogy állítsa össze a jövőbeli közúti közlekedési 

kezdeményezésekre vonatkozó azon javaslatokat, amelyek lehetővé teszik a 

szolgáltatásnyújtás és a letelepedés szabadsága közötti egyértelmű különbségtételt, és 

amelyek célja annak biztosítása, hogy az üzleti vállalkozások egy olyan tagállamban, 

amelyben a vállalkozásnak nincs telephelye, időszakos jellegűek legyenek, valamint hogy 

a munkavállalók azon ország jogszabályainak a hatálya alá tartozzanak, amelyek területén 

szokásos munkahelyük van vagy szakmai tevékenységük jelentős részét végzik; 

15. felszólítja a Bizottságot, hogy kollektív módon alkalmazza a közúti fuvarozásban dolgozó 

mobil személyzetre az 593/2008/EK rendelet (Róma I.) 8. cikkének (2) bekezdését az 

Európai Bíróságnak a Koelzsch-ügyben megfogalmazott értelmezése szerint (C-29/10 a 

Bíróság (nagytanács) 2011. március 15-i ítélete); 

16. felhívja az útdíjrendszerrel rendelkező tagállamokat, hogy kiértékelés céljából 

biztosítsanak hozzáférést az ellenőrző hatóságok számára az útdíjak vonatkozásában 

összegyűjtött adatokhoz, hogy ezáltal egyebek mellett jobban ellenőrizni tudják a 

kabotázsműveleteket; 

17. felszólít biztonságos parkolóhelyek biztosítására és azok minőségi és higiéniai 

követelményeinek javítására; 
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18. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy a végrehajtási információk cseréje területén 

határokon átnyúlóan működjenek együtt, az ellenőrző hatóságok számára biztosítsanak 

jobb hozzáférést a tagállamok nemzeti elektronikus nyilvántartásában, valamint a közúti 

fuvarozási vállalkozások európai nyilvántartásában (ERRU) nyilvántartott adatokhoz, és a 

minden vonatkozó uniós jogszabályoknak való meg nem felelés beillesztésével foglalják 

egységes szerkezetbe a közúti fuvarozók jó hírnevének elveszítésével járó jogsértéseket 

tartalmazó jegyzéket; hangsúlyozza, hogy a törvénysértések felelőssége azokat terheli, 

akik utasításokat adnak a munkavállalóknak; 

19. a jelenlegi jogszabályi keret végrehajtásának megerősítéséig elutasítja a kabotázs újabb 

liberalizálását; arra biztatja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot továbbfejlesztett 

szabályokra, melyek jobb megvalósítást biztosítanak és lehetővé teszik az ellenőrzést; 

felszólítja a Bizottságot, hogy a tisztességtelen gyakorlatok megszüntetése érdekében 

vizsgálja felül a kombinált szállításról szóló irányelvet (92/106/EGK) és a kombinált 

szállításra vonatkozó szociális jogszabályoknak való megfelelés érdekében további 

intézkedésekre szólít fel; 

20. felszólítja a Bizottságot, hogy a nemzeti hatóságokat koordinálja és a közúti fuvarozásról 

szóló jogszabályokkal kapcsolatos együttműködésüket fokozza többek között 

információcsere és egyéb olyan intézkedések révén, melyek célja a jogszabályok 

végrehajtásának támogatása és egyenlő esélyek biztosítása a szereplők számára; 

megjegyzi, hogy e körben a jogszabályok végrehajtása elsősorban a tagországok 

felelőssége; sürgeti a tagállamokat, hogy szorosabban működjenek együtt az Euro 

Contrôle Route és a TIPSOL szervezetekkel a közúti fuvarozásról szóló uniós 

jogszabályok végrehajtásának javítása érdekében, biztosítva azok egyenlő és megfelelő 

végrehajtását; 

21. felszólítja a Bizottságot egy Európai Közúti Közlekedési Ügynökség létrehozásának 

megfontolására az uniós jogszabályok megfelelő végrehajtásának biztosítása, és a közúti 

közlekedéssel kapcsolatos tagállamok közötti egységesítés és együttműködés elősegítése 

érdekében; 

22. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy az Europollal együttműködve vizsgálja meg 

mennyire kiterjedt a fuvarokmányokkal és vezetői engedélyekkel való visszaélés az 

Európai Unióban, és tegyen intézkedéseket a vizsgálati eredmények függvényében; 

23. úgy véli, hogy egy Európai Közúti Közlekedési Ügynökség vagy más a határokon átívelő 

munkavégzés vizsgálatáért felelős szervezet esetleges létrehozása előtt a jelenleg 

hatályban levő szabályokat és az esetleges fejlesztések lehetőségét részletesen meg kell 

vizsgálni a szubszidiaritás elvének, valamint az unió és a tagállamok között e területet 

érintő kompetenciák megosztásának való teljes megfelelés mellett; 

24. tudomásul veszi, hogy a végrehajtás területén a tagországok közötti együttműködést 

javítani kellene; E tekintetben úgy véli, hogy az Euro Controle Route keretén belül végzett 

tevékenységek, valamint az olyan kezdeményezések, mint a CLOSER projekt megfelelő 

eszközt biztosítanak a megerősített végrehajtás céljának eléréséhez; 

25. hangsúlyozza, hogy a Bizottság 2015. december 5-én közzétett Európai Légi Közlekedési 

Stratégiájában szereplő szociális dimenziót meg kell erősíteni, mivel a foglalkoztatási és 

munkafeltételek közvetlenül kapcsolódnak mind az utasok, mind a személyzet 
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védelmének és biztonságának fenntartásához; hangsúlyozza továbbá ezzel 

összefüggésben, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak ellenőrizniük és biztosítaniuk 

kell az Unióban működési telephellyel rendelkező légitársaságokra vonatkozó nemzeti 

szociális jogszabályok és kollektív szerződések megfelelő végrehajtását; emlékeztet e 

tekintetben a szociális és környezetvédelmi szabványok és a szolgáltatás minősége, 

valamint a biztonság között fennálló kapcsolatra; elismeri, hogy minimális képzést kell 

megállapítani a polgári légi közlekedési ágazat karbantartó személyzete számára; 

felszólítja a Bizottságot, hogy javasolja a 868/2004/EK rendelet felülvizsgálatát, és 

készítsen elemzést annak végre nem hajtásának okairól; 

26. felszólít az 1008/2008/EK rendelet javítására az EU-ban működési telephellyel rendelkező 

légitársaságokra vonatkozó nemzeti munkaügyi jogszabályok kötelező alkalmazásának 

biztosítása, valamint a „központi ügyintézés helye” meghatározásának és koncepciójának 

javítása érdekében, továbbá a szociális biztonsági rendszerek és a munkajog 

összehangolása tekintetében a legénység tagjai számára a „hazai bázis” 83/2014/EU 

rendelet és 465/2012/EU rendelet szerinti fogalommeghatározásának kiigazítására is; 

27. úgy véli, hogy a tengerhajózási ágazatban a Bizottságnak biztosítania kellene a szociális 

jogszabályoknak, többek között a 2006-os Tengerészeti Munkaügyi Egyezménynek a 

teljes körű végrehajtását; tudomásul veszi a Bizottság európai tengerészeti ágazat segítését 

célzó, állami támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit, mely ösztönzi a tagállamokban 

bejegyzettek fellobogózását vagy átlobogózását a kedvező adózási környezet 

biztosításával (hajótéradó-rendszer); felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

tekintsék át milyen intézkedésekkel ösztönözhető képzett európai lakhellyel rendelkező 

tengerészek foglalkoztatása és megtartása; 

28. hangsúlyozza, hogy a nemzeti és uniós jog sérelme nélkül, beleértve a szociális partnerek 

közötti kollektív szerződéseket, az illetékes hatóságnak meg kell követelnie a kijelölt 

kikötői és vasúti fuvarozási szolgáltatótól, hogy a személyzet munkafeltételeit a kötelező 

erejű nemzeti, regionális vagy helyi szociális normák alapján állapítsa meg, és hajtsa 

végre a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek vagy ezek részeinek átruházása 

esetén történő védelméről szóló irányelvet; 

29. felszólítja a Versenypolitikai Főigazgatóságot (DG COMP), hogy a nemzeti 

versenyhatóságokkal együtt vizsgálja felül a fuvarozó vállalatok tevékenységét, és 

értékelje a hatályos versenytörvények betartását; 

30. felszólítja a Bizottságot, hogy állítson össze ajánlásokat a vasúti ágazatban a biztonságért 

felelős személyzet minden tagjára vonatkozó minimális képzési követelményekre 

irányulóan, és őrizze meg a közszolgáltatási kötelezettségek gazdasági egyensúlyát. 

31. felszólítja a Bizottságot a közlekedési technológiák fejlődésére és különösen a közúti 

közlekedésen belüli, teljes mértékben automatizált vezetési rendszerek megjelenésére 

tekintettel, hogy foglalkozzon egyrészt e technológiák jövőbeni szabályozásával, másrészt 

a közlekedési ágazaton belüli munkahelyeket érintő jelentős hatásukkal. 
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