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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében a háztartási alkalmazottak méltányos 
módon történő foglalkoztatása tárgyában 2011-ben elfogadott 189. sz. egyezménynek az 
Európai Unió érdekében történő megerősítésével összefüggésben a tagállamoknak adott 
felhatalmazásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(11462/2013 – C7-0234/2013 – 2013/0085(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló tervezetre (11462/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 153. cikkével, 218. cikke 
(6) bekezdése második albekezdése a) pontja v. alpontjával, továbbá 218. cikke 
(8) bekezdésével összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre 
(C7-0234/2013),

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (7) bekezdésére,

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

1. egyetért a Tanács határozattervezetével,

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A Javaslat háttere

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében a háztartási alkalmazottak méltányos módon 
történő foglalkoztatása tárgyában 2011-ben elfogadott, 2013. szeptember 5-én hatályba lépett 
189. sz. egyezmény kimondja, hogy a ratifikáló tagállamoknak lépéseket kell tenniük a 
méltányos foglalkoztatási körülmények és a szociális jogok biztosítása, a visszaélések és az 
erőszak megelőzése, továbbá a gyermekmunka megakadályozása érdekében a háztartási 
foglalkoztatás terén.  
Az Európai Bizottság 2013. március 21-én nyújtotta be tanácsi határozatra vonatkozó 
javaslatát, amely felhatalmazza a tagállamokat az Egyezmény megerősítésére (COM (2013) 
152). E felhatalmazásra azért van szükség, mert az Egyezmény az Európai Unió hatáskörébe 
tartozó szempontokat is tartalmaz. E jelentés fényében az Európai Parlament remélhetőleg 
hozzájárul a folyamat előrehaladásához.
Meg kell említeni, hogy a migrációs hullámot kibocsátó számos ország, így például Bolívia 
2013 áprilisában Mauritius 2012 szeptemberében, Nicaragua 2013 januárjában, Paraguay 
2013 májusában, a Fülöp-szigetek 2012 szeptemberében, a Dél-Afrikai Köztársaság 2013 
júniusában és Uruguay 2012 júniusában már ratifikálta az Egyezményt. Néhány uniós ország 
is tett már lépéseket az Egyezmény ratifikálása felé, így például Olaszország 2013 januárjában 
megerősítette, két további tagállam – Németország és Belgium – pedig szándéka szerint a 
közeljövőben fogja megerősíteni az Egyezményt. Latin-Amerikában a Dominikai Köztársaság, 
Kolumbia, Argentína és Costa Rica jelezte már a dokumentum aláírásával kapcsolatos 
szándékát.

Az Egyezmény fő elemei   
Az Egyezmény fő célja, a háztartási alkalmazottak elismerése és egyéb garanciák mellett, 
hogy biztosítsa az alábbiakat:
- a háztartási alkalmazottak gazdasági jelentőségének elismerése,

- a háztartási foglalkoztatás leértékelődésének és ellehetetlenedésének elismerése, továbbá 
hogy ilyen munkát elsősorban nők és lányok végeznek, akik közül sokan bevándorlók vagy 
hátrányos helyzetű közösségekből érkeznek, tehát különösen kiszolgáltatott helyzetben 
vannak,

- háztartási alkalmazott, mint olyan személy meghatározása, aki munkaviszony keretében 
háztartási munkát végez,

- az Egyezmény részes államai által a munka világára vonatkozó alapvető elvek és jogok –
amelyek számos esetben egyúttal emberi jogok – tiszteletben tartására, elősegítésére és 
érvényesülésére irányuló intézkedések bevezetése (az egyesülési szabadság és a 
szakszervezeti szabadság biztosítása, a kollektív szerződéshez való jog tényleges elismerése; 
a kényszermunka vagy a kötelező munka minden formájának felszámolása; a 
gyermekmunka tényleges eltörlése; a hátrányos megkülönböztetés felszámolása a 
foglalkoztatás területén),

- a háztartási alkalmazottként foglalkoztatható személyek minimális életkorának rögzítése a 
138. és a 182. sz. egyezménnyel összhangban, amely nem lehet kevesebb, mint a nemzeti 
jogszabályokban megállapított minimális munkavállalói életkor, valamint annak szavatolása, 
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hogy a 18 év alatti kiskorúakat ne lehessen megfosztani az oktatáshoz való jogtól,
- tisztességes életkörülmények biztosítása, amelyek tiszteletben tartják azon háztartási 

alkalmazottak magánélethez való jogát, akik abban a házban laknak, amelyben dolgoznak, 
továbbá hogy e munkavállalókat ne kötelezzék munkavégzésre vagy otthon maradásra a 
szabadság időtartama alatt vagy ünnepnapokon,

- annak biztosítása, hogy a háztartási alkalmazottak, amennyiben lehetséges, írásba foglalt 
szerződéssel megfelelő és érthető, a munkavégzés helyszínére, a szerződés hatályának kezdő 
és befejező időpontjára, az elvégzendő munka jellegére, a fizetésre, annak esedékességére és 
kiszámításának módjára, a munkaidőre, a fizetett éves szabadságra, a napi és a heti 
pihenőidőre, illetve ha van, a javadalmazásból nem levonandó ellátásra és szállásra, a 
próbaidőre, adott esetben a hazaköltözés feltételeire és a felmondási időre is kiterjedő 
tájékoztatást kapjanak foglalkoztatásuk feltételeiről,

- az arra vonatkozó jogi követelmény, hogy az egy adott országban egy másik országban való 
munkavégzésre szerződtetett bevándorló háztartási alkalmazott kapjon írásba foglalt 
ajánlatot vagy munkaszerződést, mielőtt még átlépné a határt,

- a háztartási alkalmazottak és más munkavállalók közötti egyenlő bánásmód, a munkaidő, a 
túlórák, a napi és heti pihenőidő, a fizetett szabadság és az anyaság védelmét is magába 
foglaló szociális védelem tekintetében, az nemzeti jogszabályoknak vagy a kollektív 
szerződéseknek megfelelően,

- a heti pihenőidő álljon legalább 24 egymást követő órából,

- a háztartási alkalmazottak, ahol van ilyen, legyenek jogosultak a minimálbérre, továbbá ne 
legyen nemek szerinti hátrányos megkülönböztetés,

- a háztartási alkalmazottak biztonságos és egészséges munkahelyhez való jogának elismerése,
- a háztartásokba magán-munkaközvetítő ügynökségek által szerződtetett vagy kihelyezett 

háztartási alkalmazottak hatékony védelme a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben,
- a háztartási alkalmazottak tényleges hozzáférése a jogorvoslathoz, valamint a vitarendezési 

és panasztételi mechanizmusokhoz, a többi munkavállalóval azonos feltételek mellett,
- a részes államokban végzett munkaügyi ellenőrzések, a végrehajtási szabályok és a 

szankciók hatékonysága.
Megjegyzések

Az Eurostat becsült adatai szerint 2,6 millió főre tehető az EU-ban foglalkoztatott háztartási 
alkalmazottak száma, akiknek 89%-a nő, és mintegy a fele bevándorló. A háztartási munka az 
elszigeteltség és a magányos munkavégzés miatt az egyik legvédtelenebb és legkevésbé szem 
előtt lévő foglalkoztatási forma. Így a háztartási alkalmazottak gyakran nehézségekkel 
szembesülnek, ha tájékozódni kívánnak jogaikról, vagy ha az érdekeiket képviselő 
szövetségekbe, szakszervezetekbe igyekeznek tömörülni, hogy ily módon védettebbnek 
érezhessék magukat munkavállalói és szociális jogaik érvényesítésekor.

Számos uniós országban a háztartási foglalkoztatást többek között a bizonytalanság, a 
munkaszerződések hiánya, a késedelmesen kifizetett bérek, a megfelelő ellentételezés nélkül 
megkövetelt túlórák, a kikapcsolódáshoz és pihenéshez való jog figyelmen kívül hagyása, a 
fizetett szabadság és ünnepnapok hiánya és a társadalombiztosítási járulékfizetés elmulasztása 
jellemzik.   
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Az ILO 189. sz. Egyezménye előírja a háztartási alkalmazottak védelmét, akik, mivel 
többnyire nők vagy bevándorló nők, rendkívül kiszolgáltatott helyzetben találják magukat, 
gyakran éri őket hátrányos megkülönböztetés, vagy válnak különböző, az emberi jogokat 
súlyosan sértő visszaélések áldozataivá. 

A 19. cikk előírja, hogy az Egyezmény ratifikálása nem befolyásolhatja a háztartási 
alkalmazottak jogai esetében alkalmazandó kedvezőbb rendelkezéseket. 
Az előadó az alábbiakra kívánja felhívni a figyelmet:

- Az egyezmény 8. cikke rendelkezik a bevándorló munkavállalók védelméről, és megállapítja, 
hogy mielőtt a munkavállaló belép a fogadó ország területére, rendelkeznie kell a 
munkáltató által kiadott szerződéssel vagy állásajánlattal. Az egyezmény 2. cikke alapján e 
kötelezettség nem vonatkozik a regionális gazdasági integráció által érintett területekre, így 
nem áll fenn összeférhetetlenség az egyezmény és az Európai Unión belüli szabad mozgás 
elve között. Köztudott ugyanakkor, hogy létezik elsősorban nőket érintő emberkereskedelem, 
nem csak a harmadik országokból az EU irányába, hanem az uniós tagországok között is. 
Tekintettel erre, az előadó úgy véli, hogy az Egyezményhez csatolt ajánlás 26. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az államoknak különös figyelmet kell fordítaniuk a határaikon 
belül megkötött szerződések ellenőrzésére, különösen azokéra, amelyeket a más országokból 
érkező munkavállalókat háztartási alkalmazottként szerződtető magán-munkaközvetítők 
készítenek.

- Az Egyezményhez csatolt ajánlás 20. pontja felhívja a figyelmet a több munkáltatónál is 
dolgozó háztartási alkalmazottak sajátos problémáira, akiknek általában órabért vagy 
napidíjat fizetnek. E munkavállalók kétségtelenül még kiszolgáltatottabb helyzetben vannak. 
Az államoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a munkáltatók befizessék a 
társadalombiztosítási járulékokat, így e munkavállalók szociális és munkaügyi jogai ne 
szenvedjenek csorbát a többi dolgozó jogaihoz képest. Amint a bérezést illetően az 
Egyezmény is megállapítja, biztosítani kell a méltányos, legalább a nemzeti 
jogszabályokban megállapított minimálbérnek megfelelő fizetést.

- A béreket és a munkavállalói jogokat megnyirbáló intézkedések általában a leginkább 
kiszolgáltatott munkavállalók, így például a háztartási alkalmazottak munkafeltételeit érintik 
a legsúlyosabban és a legkedvezőtlenebbül. A munkaviszonyra vonatkozó szabályokon 
lazító olyan intézkedések, mint például az elbocsátások megkönnyítése, a bérek és nyugdíjak 
csökkentése, a társadalombiztosítási rendszerekből való vagyonkivonás, a bizonytalan 
szerződések törvényesítése, a munkaidő növelése, a kényszervállalkozóként végzett állandó 
munka lehetővé tétele vagy a kollektív szerződések jelentőségének csökkentése, minden 
kétséget kizáróan ellentétesek a munkavállalók védelmének alapelvével, amelyet az 
Egyezmény is kimond. Az előadó úgy véli tehát, hogy az európai szemeszter, a gazdasági 
kormányzás és a trojka (EU és IMF) által alkalmazott költségvetési konszolidáció keretében 
bevezetett intézkedések hatályon kívül helyezése alapvetően fontos és feltétlenül szükséges 
az Egyezményben rögzített, a munkavállalói jogok védelmével kapcsolatos alapelvek 
következetes megvalósulásához.


