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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására 
irányuló stratégia
(2013/2112(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak preambulumára, 
valamint 3. és 6. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 6., 9., 
145., 151., 152., 153., 154., 156., 159. és 168. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, különösen annak 1., 3., 27., 31., 32. és 33. 
cikkére,

– tekintettel az 1996. május 3-i Európai Szociális Chartára, és különösen annak I. részére, 
valamint II. részének 3. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkára vonatkozó alapvető 
normáira, a munkaügyi igazgatásról és a munkaügyi ellenőrzésről szóló ILO-
egyezményekre és -ajánlásokra (81. és 129. egyezmény), amelyek a munkavállalók 
munkafeltételeire és védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazásának 
garantálása szempontjából nemzetközi referenciát jelentenek,

– tekintettel az ILO 143., a bevándorló munkavállalókról szóló egyezményére (1975), 
valamint a bevándorló munkavállalókra vonatkozó kiegészítő ILO-rendelkezésekre, 
amelyek előírják valamennyi szükséges és megfelelő intézkedés elfogadását a 
munkavállalási célú illegális bevándorlás és a bevándorlók illegális munkavállalásának 
megszüntetése érdekében; másfelől tekintettel a bevándorló munkavállalók illegális 
munkavállalása esetén kiszabható közigazgatási, polgári és büntetőjogi szankciók 
alkalmazását célzó rendelkezésekre,

– tekintettel az ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjére,

– tekintettel a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területére vonatkozó ILO-
egyezményekre és -ajánlásokra,

– tekintettel a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó 
közösségi statisztikáról szóló, 2008. december 16-i 1338/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását 
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi 
irányelvre (keretirányelv)2 és annak egyedi irányelveire,

                                               
1 HL L 354., 2008.12.31., 70. o.
2 HL L 183., 1989.6.29., 1. o.
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– tekintettel a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 
2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a Tanács és a tagállamok képviselői által az 1999. április 22-i tanácsi ülésen a 
társadalombiztosítási juttatások és járulékok terén elkövetett transznacionális csalások és a 
be nem jelentett munkavégzés elleni harc, továbbá a munkavállalók transznacionális 
kiközvetítése terén a tagállamok hatóságainak jobb együttműködését szolgáló magatartási 
kódexről elfogadott állásfoglalására2,

– tekintettel kedvezményes hozzáadottértékadó-mérték munkaigényes szolgáltatásokra 
történő kísérleti alkalmazásának lehetősége tekintetében a 77/388/EGK irányelv 
módosításáról szóló, 1999. október 22-i 1999/85/EK tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról 
szóló 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a „Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen” című, 2007. 
október 24-i bizottsági közleményre (COM(2007)0628),

– tekintettel a „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival” című 
bizottsági zöld könyvről folytatott nyilvános konzultáció eredményeiről szóló, 2007. 
október 24-i bizottsági közleményre (COM(2007)0627),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020), valamint fő 
célkitűzésére, amely szerint az évtized végére az Európai Unióban 75%-ra kell növelni a 
foglalkoztatottságot,

– tekintettel az egészségre és a munkabiztonságra vonatkozó, 2007–2012 közötti európai 
stratégia középtávú értékeléséről szóló, 2011. december 15-i állásfoglalására5,

– tekintettel a nem bejelentett munkavégzés elleni fellépésről szóló, 2008. október 9-i 
állásfoglalására6,

– tekintettel a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló, 2007. 
május 23-i állásfoglalására7, 

– tekintettel „A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival” című, 
2007. július 11-i állásfoglalására8,

– tekintettel a munkavállalók kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv végrehajtásáról szóló,
                                               
1 HL L 299., 2003.11.18., 9. o.
2 HL C 125., 1999.5.6., 1. o.
3 HL L 277., 1999.10.28., 34. o.
4 HL L 168., 2009.6.30., 24. o.
5 HL C 168 E., 2013.6.14., 102. o.
6 HL C 9 E., 2010.1.15., 1. o.
7 HL C 102 E., 2008.4.24., 321. o.
8 HL C 175 E., 2008.7.10., 401. o.
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2006. október 26-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokba foglalt vállalati társadalmi 
felelősségvállalásról szóló, 2009. március 26-i állásfoglalására2,

– tekintettel az „Integrált iránymutatások a növekedésről és a foglalkoztatásról (2008–
2010)” című közleményre (COM(2007)0803),

– tekintettel a bevándorlás és az illegális munkavállalás elleni harc eszközeinek 
harmonizálásáról szóló, 1995. december 22-i tanácsi ajánlásra3,

– tekintettel a harmadik államok állampolgárainak illegális munkavállalása elleni harcról 
szóló, 1996. szeptember 27-i tanácsi ajánlásra4,

– tekintettel az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 
(EUROFOUND) jelentésére az Európai Unióban a be nem jelentett munkavégzés elleni 
harcról,

– tekintettel az Eurobarométer által a be nem jelentett munkavégzésről készített tematikus 
felmérésre,

– tekintettel az „ICENUW – Implementing Cooperation in a European Network against 
undeclared work (Európai hálózati együttműködés megvalósítása a be nem jelentett 
munka elleni harc terén)” (2010) című tanulmányra,

– tekintettel a „CIBELES: Convergence of Inspectorates building a European Level 
Enforcement System (Európai szintű végrehajtási rendszert képező munkaügyi 
felügyelőségek konvergenciája)”című tanulmányra,

– tekintettel „A be nem jelentett munkavégzés közvetett mérési módszerei az Európai 
Unióban” (2010) című tanulmányra,

– tekintettel „A be nem jelentett munkavégzés megakadályozása és a be nem jelentett 
munkavégzés elleni harc érdekében a munkaügyi felügyelőségek és más érintett 
felügyeleti és végrehajtó szervek közötti európai együttműködési platform létrehozásának 
megvalósíthatósága” című tanulmányra (2010, Regioplan),

– tekintettel az Európai Bíróság C-577/10. sz. Európai Bizottság kontra Belga Királyság 
ügyben 2012. december 19-én hozott ítéletére,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0000/2013),

                                               
1 HL C 313 E., 2006.12.20., 452. o.
2 HL C 117 E., 2010.5.6., 176. o.
3 HL C 5., 1996.1.10., 1. o.
4 HL C 304., 1996.10.14., 1. o.
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A. mivel a munkaügyi ellenőrzések fontos szerepet játszanak a munkavállalók jogainak 
védelmében, a visszaélésszerű munkáltatói gyakorlatok megakadályozásában, valamint a 
társadalmi szempontból méltányos gazdasági növekedés előmozdításában, és ennek 
keretében hozzájárulnak a bérfizetések és társadalombiztosítási járulékok teljesítéséhez, 
ezáltal pedig az adóbevételek és a társadalombiztosítási pénztár bevételeinek növeléséhez;

B. mivel a be nem jelentett munkavállalás káros hatással van a tagállamok gazdaságára és az 
európai szociális modell pénzügyi teherbírására, továbbá aláássa a szociális juttatások és a 
közszolgáltatások finanszírozását és elosztását;

C. mivel a jogellenesen foglalkoztatott munkavállalók másodlagos negatív 
következményektől, például a képzéshez való hozzáférés hiányától, baleset 
bekövetkezésével vagy elfogással kapcsolatos pszichológiai korlátoktól szenvednek, 
amelyek kihatnak a vállalatok termelékenységére és az egész gazdaságra;

D. mivel a be nem jelentett munkavállalás a felelős a belső piacon tapasztalható 
versenytorzulásért, hiszen ez más államokkal és vállalkozásokkal szemben tisztességtelen 
versenyt teremt;

E. mivel a feketemunka mértéke a 27 tagú Unióban időközben eléri a GDP 18,8%-át, egyes 
tagállamokban pedig meghaladja a 30%-át;

I. Nemzeti szintű ellenőrzési intézkedések

A hatékony munkaügyi ellenőrzésekre vonatkozó alapelvek

1. hangsúlyozza, hogy a munkaügyi ellenőrzések közjogi feladatot jelentenek, amelyet –
amennyiben erre nem áll rendelkezésre egyenértékű hatóság – kizárólag független 
közalkalmazottak láthatnak el;

2. rámutat, hogy státuszuktól, munkaviszonyuktól vagy származásuktól függetlenül az 
alkalmazotti és önfoglalkoztatói keretek között dolgozó munkavállalók valamennyi 
kategóriája a nemzeti ellenőrzési hatóságok hatáskörébe tartozik, és számukra azonos 
védelmet kell biztosítani;

3. úgy véli, hogy a munkaügyi ellenőrzéseket a hatóságok kizárólag akkor tudják hatékony 
végrehajtani, ha elegendő pénzügyi és személyzeti erőforrással rendelkeznek; 
aggodalmának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy a tagállamokban az ellenőrzési 
hatóságok nem rendelkeznek kellő létszámú személyzettel; felszólítja a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg munkaügyi ellenőrzési rendszerüket;

4. emlékeztet arra, hogy minden tagállam aláírta és ratifikálta a munkaügyi ellenőrzésekről 
szóló 81. sz. ILO-egyezményt; következésképpen felszólítja a tagállamokat, hogy tartsák 
tiszteletben az egyezmény alapelveit;

5. felszólítja a tagállamokat, hogy a munkaügyi ellenőrzések keretében felfedett visszaélések 
esetén az érintett munkavállalóknak biztosítsanak védelmet, illetve lehetőséget jogaik 
ingyenes érvényesítéséhez; felhívja a figyelmet arra, hogy az ezzel kapcsolatos 
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intézkedések, például az áldozat közvetlen kereseti joga vagy a csoportos kereseti jog, 
hatékonyan védik az érintett munkavállalókat;

6. felhívja a tagállamokat, hogy tegyék büntetendővé a munkafeltételek be nem tartását;

7. rámutat arra, hogy az összes érintett szociális hatóságot összekötő elektronikus hálózat, 
mint amilyen például a belga „Crossroads Bank for Social Security”1, és az ezzel együtt 
járó, e hatóságok közötti könnyebb adatcsere hasznos eszközt jelent a nemzeti munkaügyi 
ellenőrzések számára, gyors hozzáférést biztosítva az ellenőrzésekhez szükséges 
adatokhoz;

8. hangsúlyozza, hogy az Unióból és a harmadik országokból származó migráns 
munkavállalókkal kapcsolatos munkaügyi ellenőrzések számos problémát vetnek fel, 
mindenekelőtt a nemzeti munkaügyi ellenőrzések szerepét és illetékességét illetően; 
rámutat, hogy a munkaügyi ellenőrzéseket jelentősen leegyszerűsítik a külföldi 
munkavállalók munkáltatók általi kötelező előzetes bejelentésére szolgáló nemzeti 
elektronikus rendszerek, mint amilyen például a belga „LIMOSA-rendszer”2;

9. rámutat, hogy a szociális partnerek és különösen a munkavállalói képviselők fontos 
szerepet játszanak a meglévő szabályok betartásában; felszólítja a tagállamokat, hogy a 
szociális partnereket hivatalosan is vonják be a munkaügyi ellenőrzésekbe;

10. rámutat, hogy a munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók az állandó 
munkavállalókkal összehasonlítva igen gyakran dolgoznak nem megfelelő 
munkakörülmények között; megjegyzi, hogy a munkaerő-kölcsönzés formájában létesített 
munkaviszony hatékony ellenőrzése érdekében az ellenőrzést végzőnek a munkaerő-
kölcsönző vállalkozás ellenőrzésére való jogát ki kell terjeszteni, és annak a kollektív és 
vállalati szabályok, valamint a minimálbérek betartásának ellenőrzésére is kell terjednie;

11. emlékeztet arra, hogy a háztartási szolgáltatásokat nyújtó munkavállalók sokszor 
nincsenek bejelentve, ez a tényállás azonban gyakran nem tartozik a nemzeti munkaügyi 
ellenőrzések hatáskörébe; felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a háztartásokon 
belüli ellenőrzéseket, valamint vezessenek be hatékony szankciókat;

12. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a színlelt önfoglalkoztatás esetei drámaian 
megnövekedtek, főleg az építőiparban; felszólítja a tagállamokat, hogy a színlelt 
önfoglalkoztatás leküzdése céljából vezessenek be megfelelő ellenőrzési intézkedéseket, 
például az annak meghatározására irányuló kritériumok megállapításával, hogy ki minősül 
alkalmazottnak és ki nem;

Be nem jelentett foglalkoztatás

13. felszólítja a nemzeti munkaügyi ellenőrző hatóságokat, hogy dolgozzanak ki egy, a be 
nem jelentett foglalkoztatás leküzdésére irányuló cselekvési tervet, amely az alkalmazotti 
és önfoglalkoztatói keretek közötti foglalkoztatással kapcsolatos visszaélés valamennyi 
formájára kiterjed;

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
2 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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14. úgy véli, hogy a munkaügyi ellenőröknek szóló nemzeti továbbképzési programoknak a 
be nem jelentett munkavégzésre és az ezzel kapcsolatos témákra, így a migrációra és az 
emberkereskedelemre vonatkozó konkrét részletekre is ki kell terjednie;

15. tudomásul veszi, hogy az önfoglalkoztatás, a munkaerő-kiszervezés és az alvállalkozói 
szerződések növekvő tendenciája figyelhető meg; úgy véli, hogy a teljes alvállalkozói 
láncra kiterjedő fővállalkozói felelősség rendszere hatékony eszközként szolgál a 
szerződéskötések jobb nyomon követésére, és szükségesnek tartja, hogy ezt minden 
tagállamban bevezessék;

Munkavédelem – munkahelyi egészségvédelem és biztonság

16. rámutat, hogy a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 
rendelkezések végrehajtása problémát jelent az olyan munkavállalók esetében, akik be 
nem jelentett tevékenységeket folytatnak; hangsúlyozza, hogy a munkahelyi biztonsághoz 
és egészségvédelemhez való jog a munkavállalói vagy önfoglalkoztatói jogállásra való 
tekintet nélkül fennáll, és ezt a jogot a jelenlegi jogszabályok jobb végrehajtása révén 
érvényre kell juttatni;

17. szorgalmazza, hogy szigorítsák a szankciókat azon vállalatok tekintetében, amelyek nem 
tesznek eleget az alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeiknek, és úgy véli, hogy e 
szankcióknak visszatartó erejűnek kell lenniük, hogy a munkáltatók a meglévő munka- és 
egészségvédelmi szabályok megkerülésével ne tehessenek szert nyereségre;

II. Európai szintű szakpolitikai ajánlások

A határokon átnyúló gyors és hatékony információcsere

18. úgy véli, hogy a nemzeti hatóságok közötti megfelelő együttműködés fontos abból a 
szempontból, hogy véget vessenek a szociális dömpingnek, és a belső piacon tisztességes 
versenyt biztosítanak; üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy a 
munkaügyi ellenőrök számára létrehozzanak egy európai platformot;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy hozza létre a munkavédelmi visszaélések és a be nem 
jelentett munkavégzés határokon átnyúló eseteivel foglalkozó európai ügynökséget, 
amelynek feladatai közé tartozhatna többek között a postafiókcégek azonosítása, a 
nemzetközi szolgáltatók ellenőrzése, továbbképzési programok bevezetése, az új 
szabálymegkerülési módszerek azonosítása és a határokon átnyúló ellenőrzések 
megszervezése;

20. felszólítja a Bizottságot, hogy vezessen be egy nem hamisítható európai 
társadalombiztosítási kártyát, amelyen a munkaviszony ellenőrzéséhez szükséges minden 
fontos adat – pl. a társadalombiztosítás és a munkaidő – szerepel, és amelyre szigorú 
adatvédelmi szabályok vonatkoznak;

21. felszólítja a Bizottságot, hogy a munkavédelmi szabályok megsértésével és a be nem 
jelentett munkavégzéssel kapcsolatban vezessen be egy európai szintű korai előrejelzési 
mechanizmust, amely előmozdítja a tagállamok közötti gyors adatcserét, illetve amelyet 
egy feketelista kísér annak érdekében, hogy időben megakadályozzák a munkavállalókkal 
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szembeni visszaéléseket; rámutat, hogy ez a korai előrejelzési mechanizmus a már 
meglévő fogyasztóvédelmi riasztási rendszerhez (RAPEX) igazodhat;

22. úgy véli, hogy az illegális foglalkoztatással kapcsolatos adatokat és tényeket tartalmazó 
európai adatbázis fontos európai hozzáadott értéket jelent a be nem jelentett munkavégzés 
elleni küzdelem terén;

23. rámutat, hogy a nemzeti ellenőrzési hatóságok külföldi vállalkozásokkal kapcsolatos 
ellenőrzési joga eddig erősen korlátozott volt; szorgalmazza, hogy az A1-es kiküldetési 
igazolásokat egy európai szintű elektronikus nyilvántartásban rögzítsék annak érdekében, 
hogy az egyes tagállamokban lehetővé tegyék a kiküldetési munkaviszonyok ellenőrzését;

Új, európai szintű jogalkotási kezdeményezések

24. hangsúlyozza, hogy a szociális és foglalkoztatási téren meglévő irányelvek nem 
hangsúlyozzák kellően a munkaügyi ellenőrzések jobb végrehajtásával és szerepével 
kapcsolatos szempontokat; szükségesnek tartja, hogy ezzel kapcsolatban megvizsgálják és 
adott esetben felülvizsgálják a meglévő irányelveket, valamint a szociális és 
foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozó új jogalkotási kezdeményezéseken belül a 
munkaügyi ellenőrzéseket olyan formában vegyék figyelembe, amely hatékony védelmet 
biztosít;

25. a kiküldetési irányelvről szóló végrehajtási irányelv keretében bírálja a Bizottság 
javaslatát, miszerint a nemzeti ellenőrzési hatáskört nem bővíthető intézkedési listával 
kellene korlátozni; fontosnak tartja, hogy a nemzeti munkaügyi ellenőrzési hatóságok 
minden általuk fontosnak ítélt ellenőrzést elvégezhessenek;

26. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot egy olyan irányelvre, amely lehetővé teszi 
a munkaerő-közvetítés átfogó ellenőrzését – ehhez a munkaerő-közvetítő cégeket 
tanúsítani kell, valamint közvetítő tevékenységüket be kell jelenteni a központi 
bejelentőhivatalnál;

27. felszólítja a Bizottságot, hogy a szubszidiaritás elvének betartása mellett tegyen javaslatot 
egy olyan irányelvre, amely megerősíti a munkaügyi ellenőrök szerepét, és meghatározza 
a munkaügyi ellenőrzésekre vonatkozó európai előírásokat;

28. rámutat, hogy a versenypolitika végrehajtása európai szinten valósul meg; fontosnak 
tartja, hogy a szociális dömping elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket ugyanezen 
minta alapján építsék be az Európai Unióról szóló szerződésbe, amelyek feljogosítják a 
Bizottságot ennek megvalósítására; úgy véli, hogy e hatásköröknek – a versenyjogi 
szankciók mintájára – ki kellene terjednie a vállalatok elleni szankciók kivetésére is;

29. fontosnak tartja, hogy a Bizottság által a szociális dömping ellen bevezetett szabályokat 
egy kötelező erejű jogi aktusba ágyazzák be; e hatáskör biztosításához az európai 
munkaügyi ellenőrzések bevezetését tartja szükségesnek;

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Az utóbbi évtizedekben végbement gazdasági és társadalmi változások drámai hatást 
gyakorolnak a munka világára. A világgazdaság globalizációja negatívan hatott a
hagyományosan biztonságos és tisztességes munkaügyi kapcsolatokra. Az alvállalkozók 
alkalmazása, a tevékenységek kiszervezése, a bizonytalanság, a munka intenzívebbé válása és 
a foglalkoztatás bizonytalansága rontja az európai foglalkoztatás minőségét.

A munkaviszonyok erózióját a munkajog és a munkavállalói jogok betartásának elmaradása 
kíséri.  Az EU egyre gyakrabban szembesül a be nem jelentett munkavégzés és az 
árnyékgazdaság jelenségével.

Miközben az árnyékgazdaság hátráltatja a társadalom fejlődési lehetőségeit, a be nem jelentett 
munka nagy valószínűséggel pénzügyi és szociális nehézségekkel küzdő, perifériára szorult 
munkavállalói réteget teremt. Mivel jövedelmük és társadalombiztosításuk nem biztosított, a 
be nem jelentett munkavállalók számára nehézséget jelent a család- és jövőtervezés, hiszen ez 
a helyzet gátolja az olyan alapszükségletek kielégítését, mint például a lakáshelyzet 
megoldása. Nem tudnak hozzájárulni a szociális biztonsági rendszerekhez, így azokból teljes 
egészében nem is részesülhetnek, és általában az ágazatban alacsonyabb béreket kapnak. Ez 
nemcsak az egyéneket, hanem a bejelentett munkavállalók bérét is veszélyeztető fenyegetést 
jelent, akiknek alacsonyabb fizetésekkel kell versenyezniük.

A be nem jelentett munka és az árnyékgazdaság a gazdaság egészére nézve káros 
következményekkel jár azáltal, hogy befolyásolja a termékek és a szolgáltatások minőségét, a 
vállalatok termelékenységét, és az adócsalással és a járulékfizetés elkerülésével az elmaradt 
adóbevételeken keresztül az egységes piacon támogatja a tisztességtelen versenyt.  Ezenkívül 
közvetlen hatást is gyakorol a társadalomra, mivel érinti a munkakörülményeket, a 
munkahelyi biztonságot, a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportok, például a bevándorlók, a 
fiatalok, a nők, az alacsony végzettségű és a megfelelő szakképzettséggel nem rendelkező 
munkavállalók kihasználását, a társadalombiztosítási járulékok befizetésének elmaradását, 
valamint ennek a nyugdíjakra és a társadalombiztosításra gyakorolt hatását.

A be nem jelentett munkavégzés a vállalatok számára is veszélyt jelent. A jobban motivált 
munkavállalók termelékenyebbek, és az általuk elvégzett munka magasabb minőségű.  A 
motiváció abból adódik, hogy a munkavállalók érzik, hogy megbecsülik őket, hogy 
tisztességes elbánásban részesülnek és biztonságban érzik magukat. A be nem jelentett 
munkavállalók nem kapják meg azt a megbecsülést, tisztességes bánásmódot és 
biztonságérzetet, amit a bejelentett munkavállalók, többnyire alacsonyabb bért kapnak, és 
könnyű a helyükre mást találni.

Különösen a válságok időszakában, amikor az európai kormányok és az Európai Bizottság a 
költségvetés konszolidálására szólít fel, figyelembe kell venni, hogy a 27 tagú EU-ban a be 
nem jelentett munkavégzés aránya elérte a teljes GDP 18,8%-át, sőt bizonyos országokban 
meghaladta a 30%-ot. A költségvetés konszolidációja csak akkor lehet sikeres, ha az 
államháztartást nem rontja tisztességtelen verseny.

E jelentés célja a munkaügyi ellenőrzési rendszerek szerepének hangsúlyozása az EU-ban 
előforduló be nem jelentett munkavégzés elleni harcban.  Jelenleg számos tagállamban a 
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munkaügyi felügyelőségek be nem jelentett munkavégzés elleni harca nehézségekbe ütközik, 
mivel a költségtakarékossági intézkedések miatt csökkentették a munkaügyi felügyelőségek 
finanszírozását.

A jelentés ezért hangsúlyozza azokat a problémákat, amelyekkel a munkaügyi 
felügyelőségeknek az Európai Unióban szembe kell nézniük, és a be nem jelentett 
munkavégzés elleni küzdelem, valamint a felügyelőségek eredményesebb munkájának 
támogatása érdekében szakpolitikai javaslatokat fogalmaz meg. 

A munkaügyi ellenőrzés a munkaügyi igazgatás alapvető részét képezi. A változó 
munkaerőpiac kihívásaival szembesülni képes eredményes munkaügyi ellenőrzés 
elengedhetetlen a felelősségteljes kormányzáshoz.   A munkaügyi ellenőrök 
nélkülözhetetlenek a munkavállalók jogainak érvényesítéséhez, a gátlástalan munkáltatók 
visszaéléseinek megelőzéséhez, valamint a gazdasági és társadalmi fejlődés előmozdításához. 
Segítenek abban, hogy a tisztességes munka valósággá váljon, és rámutatnak a társadalomban 
végbemenő társadalmi-gazdasági tendenciákra. A gazdasági válság nem lehet akadály, sőt, 
inkább ösztönzést kell adnia arra, hogy a munkavállalók védelmének biztosítása érdekében 
javuljanak és erősödjenek a munkaügyi ellenőrzések.

A jelentés két részből áll. Az első részben a középpontban a nemzeti szint áll, mivel a 
munkaügyi ellenőrzési feladatokat még mindig a nemzeti hatóságok látják el. 

Az előadó meghatározza a tagállamok eredményes munkaügyi ellenőrzéseinek alapelveit. A 
jelentés meghatározza a munkaügyi ellenőrzések szerepét és hatókörét. Hangsúlyozza, hogy a 
munkaügyi ellenőrzéseknek valamennyi munkavállalói kategóriára ki kell terjedniük, 
ami fő követelmény.

Hangsúlyozza továbbá a kihasznált munkavállalók védelmét. A be nem jelentett 
munkavállalók jogaik érvényesítése terén számos országban nehézségekbe ütköznek.  
Világosnak kell lennie, hogy a munkavállalók kifizetésének prioritást kell élveznie a 
jogellenesen fellépő munkáltatóra kiszabott bírság révén beszedett állami bevétellel szemben.

Ezenkívül a jelentés felsorol néhány tagállami bevált gyakorlatot, amelyek más országok 
munkaügyi felügyelőségei számára hozzáadott értéket jelenthetnek. A be nem jelentett 
munkavégzés elleni eredményes harc keretében egyes tagállamok más hatóságokkal
innovatív együttműködési rendszereket, az utazó munkavállalók számára pedig regisztrációs 
rendszereket vezettek be.

Ezenkívül a jelentés kiemeli a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokat, például az önálló 
vállalkozókat, a munkaerő-kölcsönzőn keresztül munkát vállalókat vagy a háztartási 
alkalmazottakat, amelyek körében a be nem jelentett munka jelentős mértékben elterjedt, és 
amelyek összetett foglalkoztatási helyzetük miatt nehézségeket okoznak a nemzeti munkaügyi 
felügyeleteknek.

A jelentés másik része az európai szintre kíván összpontosítani, és kiemeli a szakpolitikai 
javaslatokat, amelyek célja a nemzeti hatóságok határokon átnyúló együttműködésének, 
valamint a munkaügyi ellenőrzések szerepének megerősítésére irányuló jogi 
kezdeményezéseknek az előmozdítása.
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A munkajog alkalmazásának nyomon követése terén az eredményes munkaügyi ellenőrzés 
megvalósítása érdekében Európának „puha jogszabályoknál” többre van szüksége annak 
biztosításához, hogy a tagállamokban a foglalkoztatás tisztességes, szilárd, egészséges és 
biztonságos legyen. Ez a jelentés megpróbálja felhívni a figyelmet arra, hogy a munkavállalók 
védelme, a foglalkoztatás, valamint az alapvető munka- és szociális jogok végrehajtásának 
érvényre juttatásához sürgősen jogilag kötelező erejű intézkedésekre van szükség. Ennek az 
alapvető munka- és szociális jogok egységes piacon történő megerősítésével, valamint a 
tisztességes verseny és a munkavállalói jogok előmozdítására irányuló munkával kell 
kezdődnie. Ezt az elvet az alapvető szociális jogoknak a nemzeti reformok és a megszorító 
intézkedések negatív következményeitől való megvédésére irányuló társadalmi fejlődési 
jegyzőkönyv elfogadásával le kell fektetni az elsődleges uniós jogban.

Az uniós szintű eredményes munkajog hatékony munkaügyi ellenőrzéseket eredményez, 
amelyek képesek arra, hogy érvényre juttassák a munkaügyi jogszabályokban meghatározott 
világos és kötelező erejű alapelveket.  Az egységes piacon, ahol a szociális dömping és a 
munkaerő kizsákmányolása komoly, munkavállalók ezreit érintő problémát jelent, amely 
hatással van a vállalatok, különösen a kkv-k versenyképességére is, a munkavállalók védelme 
érdekében uniós jogszabályokra van szükség, valamint azok nyomon követése és végrehajtása 
érdekében uniós szintű munkaügyi ellenőrzésnek kell működnie. 

Az egyik legfőbb problémát a határokon átnyúló munkaviszonyok munkaügyi ellenőrzése 
jelenti. A nemzeti hatóságok számára nehézséget jelent a származási ország hatóságaitól a 
fontos információk beszerzése, valamint a munkaviszony megértése, amely gyakran hosszú 
alvállalkozói láncba beágyazott kapcsolatokat jelent. 

Az előadó üdvözli a munkaügyi ellenőrök európai platformjának létrehozására irányuló 
bizottsági kezdeményezést. Az előadó továbbá úgy véli, hogy a határokon átnyúló esetekben a 
be nem jelentett munkavégzés leküzdésére további intézkedések bevezetésére van szükség.

Az egyik javaslat lényege, hogy a munkaügyi ellenőrzések területén egy európai 
ügynökséget kell létrehozni, amely foglalkozik valamennyi határokon átnyúló kérdéssel. 
Ez az ügynökség foglalkozhatna például a nemzetközi szolgáltatók ellenőrzésével, a 
postafiókcégekkel, az európai szakképzési programokkal és a határokon átnyúló ellenőrzések 
megszervezésével.

Egy másik javaslat egy olyan európai szociális biztonsági kártya bevezetését szorgalmazza, 
amelyen tárolnának minden szükséges adatot, például a munkaidőt vagy a 
társadalombiztosítást.  Ez lehetővé teszi, hogy a munkaügyi ellenőr a helyszínen minden 
szükséges adatot ellenőrizzen. Ez a kártya már kísérleti projektként szerepelt az építőipari 
ágazatban, így már tesztelték is. Svédország az építőipari ágazatban már be is vezetett egy 
ehhez hasonló kártyát, amely révén a munkahelyek és a létesítmények könnyebb és igen 
eredményes ellenőrzését valósította meg. A munkaügyi felügyelők olyan leolvasókat kaptak, 
amelyek nagyon gyorsan és jelentősebb erőfeszítés nélkül le tudják hívni a kártyákon lévő 
információkat. Luxemburg 2013 januárjában hasonló rendszert vezetett be.

Ezenkívül az előadó javasolja egy korai előrejelző rendszer bevezetését, amely csalás vagy 
a vállalatok által alkalmazott illegális üzemeltetési gyakorlat esetén lehetővé teszi a nemzeti 
hatóságok közötti információcserét.  A fogyasztóvédelem terén már bevezettek egy ilyen 
rendszert (RAPEX), amely a visszaélések megelőzését eredményezi.
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A jelentés továbbá lehetséges új jogi kezdeményezéseket határoz meg. Miközben a 
munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén az európai jogszabályok és az európai 
intézmények a munkaügyi ellenőrzést eredményesebbé teszik és uniós szinten 
összehangolják, a munkakörülmények és a munkavállalók jogainak védelme terén nem ez a 
helyzet.

Egyrészt a munkaügyi ellenőrök szerepének megerősítése, másrészt a munkaközvetítők jobb 
ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében új irányelvek bevezetését kellene megfontolni.
Ezenkívül az előadó hangsúlyozza, hogy miközben uniós szinten eredményes versenypolitika 
van érvényben, amelyet az Európai Bizottság a vállalatok által alkalmazott tisztességtelen 
verseny esetén sikeresen hajtott végre, uniós szinten elmarad a szociális dömping elleni 
szabályok végrehajtása. A jelentés kiemeli, hogy a be nem jelentett munkavégzés az egységes 
piacon a verseny torzításának egyik módját is jelenti, és azt büntetendővé kell tenni. Ezért van 
szükség a Szerződésben a szociális dömping ellen rendelkezések bevezetésére, amely az 
Európai Bizottságot hatáskörrel ruházza fel arra, hogy azok megvédése érdekében szankciókat 
alkalmazzon.

Egy másik terület, ahol uniós szintű jogi fellépésre van szükség, az új munkavégzési formák 
és az atipikus munka szabályozása. E területen a munkajog megkerülésére az egyik 
legelterjedtebb gyakorlat, a színlelt önfoglalkoztatás elleni harc érdekében uniós szinten a 
munkavállaló fogalmának egyértelmű és kötelező erejű meghatározására van szükség . Ez a 
munkaügyi ellenőrök számára fontos eszközt jelentene annak meghatározásához, hogy a 
vállalatok jogellenesen használják-e ezt a gyakorlatot. 


