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RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója támogatja az irányelvre irányuló javaslatot, és teljes mértékben osztja 
annak célkitűzéseit.  Az olyan intézkedések és szankciók bevezetése, beleértve akár 
büntetőjogi természetűeket is, amelyek eltántorítják a munkaadókat az EU-ban illegálisan 
tartózkodó állampolgárok foglalkoztatásától, nem csak az illegális bevándorlás elleni 
küzdelem eszköze, hanem biztosítja a tisztességes piaci verseny fejlődését is, valamint, 
közvetetten, erősíti a munkavállalók méltó és megfelelő munkakörülményekhez való jogát. 
Leginkább a mezőgazdaságban foglalkoztatják az illegális munkavállalókat, akik kielégítik az 
általában szezonális és olyan munkák kapcsán jelentkező munkaerő-szükségletet, amelyeket 
az európai polgárok sokszor nem szívesen végeznek (gondoljunk például a 
paradicsomszedésre Olaszországban). A harmadik országból érkező munkaerőt tehát rövid 
vagy igen rövid időtartamú, ám erősen munkaigényes tevékenységekben foglalkoztatja a 
mezőgazdasági ágazat (a munkaerőt egyazon gazdaságban többször veszik fel rövid 
időtartamra). 
A megfelelő engedély nélkül és rövid időtartamra alkalmazott munkavállalók nagy száma 
miatt a vélemény előadója úgy véli, hogy az Európai Bizottság javaslatát a munkáltatók 
számára a bürokrácia csökkentésére irányuló néhány általános jellegű módosításon túl is 
módosítani kell.
A vélemény előadója mindenekelőtt teljes mértékben elfogadhatónak tartja azt az elvet, hogy 
a munkaadónak ki kelljen fizetnie a munkavállalónak járó munkabért, valamint a ki nem 
fizetett társadalombiztosítási járulékokat és adókat. Úgy véli azonban, hogy ha az eljárást a 
fizetési elmaradások visszakövetelése esetében automatikusan megindítanák, ahogyan azt a 
Bizottság javasolja, akkor jogilag különböző bánásmódban részesülnének az illegális 
bevándorló és az uniós munkavállalók, márpedig e megkülönböztetés nem tűnik indokoltnak. 
Nem világos, hogy az illegális munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos 
kötelezettségekre miért kellene eltérő szabályoknak vonatkoznia mint az általánosan 
alkalmazandó munkajogban foglaltak, amelyek szerint a munkavállaló fordul bírósághoz 
járandósága megállapítása céljából. 
Hasonlóképpen hátrányos megkülönböztetés lenne – ezúttal a feketén foglalkoztatott uniós 
munkavállalókkal szemben –, ha hat hónapot tekintenének a munkaviszony minimális 
időtartamának. Ez a feltevés a munkáltatóra rója azt a terhet, hogy bizonyítsa, hogy egy adott 
munkaviszony tényleges időtartama kevesebb mint fél év volt. A munkavállaló rendkívül 
nehezen tudná bizonyítani ennek ellenkezőjét (könnyebb annak bizonyítása, hogy valami 
megtörtént, mint hogy nem történt meg!), ami további, teljességgel aránytalan szankciót 
jelentene a munkáltató számára, ha figyelembe vesszük, hogy a mezőgazdasági ágazatban a 
munkaviszonyok átlagos időtartama 40 nap. Továbbá, e feltevés azzal a nem kívánt 
következménnyel is járhat, hogy bátorítja harmadik országokból érkezők illegális 
bevándorlását, akiket vonz a lehetőség, hogy legalább 6 hónap után kapnak munkabért, bár 
csak néhány napot dolgoztak.
Végül pedig, ami a korlátozó intézkedéseket illeti, a vélemény előadója úgy véli, hogy a 
tagállamok számára nagyobb mozgásteret kell hagyni, hogy jobban figyelembe tudják venni 
az egyes ágazatok jellegzetességeit és az ezen intézkedések alkalmazásának következményeit, 
beleértve a társadalmi következményeket is.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok kötelezik a vállalkozási 
tevékenység körében eljáró vagy jogi 
személy munkáltatókat, hogy egy héten 
belül tájékoztassák a tagállamok által 
kijelölt illetékes hatóságokat a harmadik 
országok állampolgárai foglalkoztatásának 
megkezdéséről és befejezéséről egyaránt.

2. A tagállamok kötelezik a vállalkozási 
tevékenység körében eljáró vagy jogi 
személy munkáltatókat, hogy egy héten 
belül tájékoztassák a tagállamok által 
kijelölt illetékes hatóságokat a harmadik 
országok állampolgárai foglalkoztatásának 
megkezdéséről és befejezéséről egyaránt.
Amennyiben egy tagállam jogrendszere 
már előírja a munkáltató számára, hogy 
tájékoztassa az illetékes nemzeti hatóságot 
egy munkaviszony létesítéséről és/vagy az 
azzal kapcsolatos tényekről, akkor a 
harmadik országbeli állampolgár 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettséget ugyanennél a 
hatóságnál kell teljesíteni.

Or. it

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok minden esetben 
elfogadják az érdekelt nemzeti hatóságok 
közötti megfelelő szintű együttműködés és 
információcsere biztosításához szükséges 
intézkedéseket.

Or. it
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a harmadik országok minden egyes 
illegálisan foglalkoztatott állampolgárának 
visszatérésével kapcsolatos költségek 
megfizetése azon esetekben, amikor 
kiutasítási eljárást folytatnak le.

b) a harmadik országok minden egyes 
illegálisan foglalkoztatott állampolgárának 
visszatérésével kapcsolatos költségek 
megfizetése, amennyiben illegális 
munkavállalás céljával toborozták és 
szállították a tagállamba, azon esetekben, 
amikor kiutasítási eljárást folytatnak le.

Or. it

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan mechanizmusokat vezetnek be,
amelyek biztosítják, hogy az elmaradt 
járandóságok kifizettetéséhez szükséges 
eljárások automatikusan megindulnak 
anélkül, hogy a harmadik ország 
állampolgárának kérelmet kellene 
benyújtania;

a) bevezetik az ahhoz szükséges
mechanizmusokat, hogy az illegálisan 
tartózkodó munkavállaló kérhesse az
elmaradt járandóságok kifizettetését az 
alkalmazott nemzeti eljárásokkal 
összhangban;

Or. it

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a munkáltató ellenkező bizonyítása 
hiányában vélelmezik a legalább 

törölve
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hathónapos munkaviszony fennállását.

Or. it

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A 10. cikk (1) bekezdésének c) pontja 
szerinti bűncselekmények esetén a 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a kiutasító határozatot 
mindaddig nem hajtják végre, amíg a 
harmadik ország állampolgára meg nem 
kapta az (1) bekezdés a) pontja szerint 
behajtott minden elmaradt járandóságot.

törölve

Or. it

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalkozási 
tevékenység körében eljáró munkáltatóval 
szemben szükség esetén a következő 
intézkedések is alkalmazhatók legyenek:

A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a vállalkozási 
tevékenység körében eljáró munkáltatóval 
szemben különösen/kirívóan súlyos 
esetekben legalább a következő 
intézkedések egyike alkalmazható legyen:

Or. it
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a munkáltató alvállalkozó, 
a tagállamok biztosítják, hogy a
fővállalkozó és valamennyi közbenső 
alvállalkozó feleljen a következők 
megfizetéséért:

1. Amennyiben a munkáltató alvállalkozó, 
a tagállamok biztosítják, hogy a
munkáltató alvállalkozó és annak 
fővállalkozója feleljen a következők 
megfizetéséért:

Or. it
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