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RÖVID INDOKOLÁS

A Halászati Bizottság:

- üdvözli a Bizottság 2013. november 19-én benyújtott javaslatát egy olyan irányelvre 
vonatkozóan, amelynek célja, hogy a munkavállalói jogokkal kapcsolatos öt irányelv 
módosítása révén előmozdítsa a tengerészek jogait annak érdekében, hogy a tengerészek 
bekerüljenek az irányelvek hatálya alá; 

- üdvözli, hogy a Bizottság a hatályos eltérések segítségével megkísérli a valóban egyenlő 
versenyfeltételek megteremtését az érintettek számára, és megállapítja, hogy a 
vonatkozó irányelvek tengerészekre történő teljes körű alkalmazásához hasonlóan az
egyenlő munkáért járó egyenlő díjazás tekintetében a tengerészeknek is a szárazföldi 
munkavállalókéval megegyező jogokat kell élvezniük állampolgárságtól, tartózkodási 
helytől, fajtól, nemtől, szexuális irányultságtól, fogyatékosságtól vagy életkortól 
függetlenül;

- felhívja a Bizottságot, hogy miközben az ágazatban az új foglalkoztatási és növekedési 
stratégiával összhangban a munkakörülmények vonzóbbá tételét kísérli meg, bátorítsa 
és ösztönözze, hogy a fiatalok a tengerészeti és halászati ágazatban válasszanak 
szakmát, és ezáltal visszafordítsa azt a jelenlegi trendet, hogy egyre kevesebb uniós 
fiatal választ bizonyos tengerészeti szakmákat, továbbá cél az is, hogy a képzett 
munkaerő a szakmában maradjon;

- hangsúlyozza, hogy a munkajogi szabályok mindenkire vonatkoznak, tekintet nélkül a 
munkavégzés helyszínére; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy garantálják a 
tisztességes béreket és nyugdíjakat valamennyi tengerész számára, függetlenül azok 
állampolgárságától vagy lakóhelyétől;

- kéri, hogy az uniós tengerhajózási dolgozók hiányának kezelése érdekében a jobb 
munkakörülményeket és szociális feltételeket biztosító összes rendelkezést kísérje a 
képzésbe, a kutatásba, az oktatásba való beruházás, az egészség és a biztonság, valamint 
a vállalkozói kedv és az innováció fejlesztése;

- felkéri a Bizottságot, hogy az európai és Európán kívüli területek tekintetében 
ösztönözze az összes tagállamot, hogy ratifikálják az ILO Tengerészeti Munkaügyi 
Egyezményét1;

- hangsúlyozza a tengeri klaszterek jelentőségét és a bennük rejlő lehetőségeket, és 
sürgeti a Bizottságot, hogy e lehetőségeket a foglalkoztatás biztosításával, az ágazat 
fellendítésével és a vidéki közösségek megfiatalításával kutassa fel és aknázza ki;

- hangsúlyozza, hogy a tengerészeti és halászati ágazatban átlátható és rendszeres 
adatgyűjtésre van szükség, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy javasoljon nagyra törő, 
de megvalósítható határidőket a hatásvizsgálatában említett tanulmányok elkészítésére; 
tudomásul veszi, hogy szükség van egy hivatalos adatbázis létrehozására a megfelelő és 

                                               
1 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2006. évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezménye.
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megbízható adatok uniós szinten történő gyűjtésének biztosítására;

- felhívja a Bizottságot, hogy a szerződések és a szerződéses viszonyok tekintetében 
biztosítsa a jogbiztonságot, és kéri a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a szociális 
dömpinget a halászati és tengerészeti ágazatban;

- üdvözli a szociális partnerek – az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók 
Szövetsége és az Európai Hajótulajdonosok Közösségi Egyesületei – közötti 
progresszív munkakapcsolatot, és felkéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe azok 
véleményét, akik a tengerészeti és halászati ágazatban közvetlenül érintettek;

- hangsúlyozza, hogy kétségek merülhetnek fel az egyenmegoldással kapcsolatosan; 
üdvözli a mikrovállalkozások kizárását, és felkéri a Bizottságot, hogy miután sikeresen 
végrehajtotta az öt irányelv munkavállalói jogok tekintetében történő módosítását, 
számoljon be a lezáratlan kérdésekről;

- megjegyzi, hogy a kisebb, illetve a családi vállalkozásoknak további támogatásra lehet 
szükségük, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó rendelkezésekhez, és kéri a 
Bizottságot, hogy segítse elő ezt az átmenetet;

- megjegyzi, hogy a hajókon a fedélzeti technológia terén történt hatalmas előrelépés 
ellenére egyes kisebb vállalkozásoknak szükségük lehet a fejlesztésre ahhoz, hogy 
eleget tudjanak tenni az új iránymutatásoknak; felhívja a Bizottságot, hogy könnyítse 
meg az ilyen fejlesztések bevezetését;

- hangsúlyozza a halászati és tengerészeti ágazat megfiatalításának fontosságát, és 
miközben üdvözli a foglalkoztatási jogban bekövetkezett fontos fejleményeket, 
hangsúlyozza, hogy az Unióban sokkal többet kell tenni az ágazat jövőjének biztosítása 
érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 153. cikke értelmében 
az Európai Parlament és a Tanács rendes 
jogalkotási eljárás keretében, irányelvek 
útján fokozatosan alkalmazandó 

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 153. cikke értelmében 
az Európai Parlament és a Tanács rendes 
jogalkotási eljárás keretében, irányelvek 
útján fokozatosan alkalmazandó 
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minimumkövetelményeket fogadhat el, 
amelyek célja a munkakörülményeknek, 
munkaviszonyuk megszűnése esetén a 
munkavállalók védelmének, a 
munkavállalók tájékoztatásának és a velük 
folytatott konzultációnak, valamint a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme érdekében a 
munkakörnyezetnek a javítása. Ezek az 
irányelvek nem írhatnak elő olyan 
közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 
korlátozásokat, amelyek gátolnák a kis- és 
középvállalkozások alapítását és fejlődését.

minimumkövetelményeket fogadhat el, 
amelyek célja a munkakörülményeknek, 
munkaviszonyuk megszűnése esetén a 
munkavállalók védelmének, a 
munkavállalók tájékoztatásának és a velük 
folytatott konzultációnak, valamint a 
munkavállalók egészségének és 
biztonságának védelme érdekében a 
munkakörnyezetnek a javítása. Ezek az 
irányelvek nem írhatnak elő olyan 
közigazgatási, pénzügyi vagy jogi 
korlátozásokat, amelyek gátolnák az uniós 
munkahelyteremtés fő motorjának 
számító a kis- és középvállalkozások 
alapítását és fejlődését.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „Az Európai Unió jövőbeni 
tengerpolitikája felé” című 2006. évi 
bizottsági zöld könyv már hangsúlyozta, 
hogy az ágazat versenyképesebbé tétele 
érdekében fontos lenne egy átfogó jogi 
keretet létrehozni.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a kizárások létét és/vagy 
bevezetésének lehetőségét nem indokolják 
objektív okok, azokat meg kell szüntetni.

(3) Amennyiben a kizárások létét és/vagy 
bevezetésének lehetőségét nem indokolják 
objektív okok, azokat meg kell szüntetni 
annak érdekében, hogy minden 
munkavállaló számára egyenlő jogokat 
biztosítsanak, illetve a tisztességtelen 
versenyhez és a szociális dömpinghez
köthető helyzetek elkerülésére.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tengerészeknek a munkavállalói 
jogokat szabályozó irányelvek alóli 
kizárása az egyenlőtlen bánásmód 
elterjedését és a tagállamok közötti 
tisztességtelen versenyt eredményezheti.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A tengerészeknek a szárazföldi 
munkavállalókéval azonos jogokat kell 
garantálni, és semmilyen hátrányos 
megkülönböztetés nélkül biztosítani kell 
számukra az egyenlő munkáért járó 
egyenlő bérezést. A tengeri klasztereket is 
elő kell mozdítani, ugyanakkor a 
fiataloknak a tengeri szállítási és halászati 
ágazatba történő integrációját is ösztönzi 
kell.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A jelenlegi jogi helyzet egyenlőtlen 
bánásmódot eredményez az azonos 
kategóriába tartozó, de különböző 
tagállamokból származó munkavállalók 
között, attól függően, hogy a tagállamok 
alkalmazzák-e a hatályos jogszabályok 

(5) A jelenlegi jogi helyzet egyenlőtlen 
bánásmódot eredményez az azonos 
kategóriába tartozó, de különböző 
tagállamokból származó munkavállalók 
között, attól függően, hogy a tagállamok 
alkalmazzák-e a hatályos jogszabályok 
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által megengedett mentességeket és 
eltéréseket, vagy sem. Számos tagállam 
csak korlátozott mértékben alkalmazott 
kizárásokat.

által megengedett mentességeket és 
eltéréseket, vagy sem. Számos tagállam 
csak korlátozott mértékben alkalmazott 
kizárásokat – ugyanakkor csak nyolc 
tagállam nem alkalmazta ezeket –, és ez az 
uniós tengerészek közötti 
egyenlőtlenségek fokozódásához vezet.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tengerészek munkakörülményeinek 
javítása magában foglalja az egyes 
ágazatok sajátos jellemzőinek figyelembe 
vételét, például a kisüzemi és part menti 
ágazatét, ahol több ágazatot érintő 
cselekvésre van szükség.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Az egyes ágazatok, például a 
kisüzemi és part menti ágazat sajátos 
jellemzőinek figyelembe vételével minden 
ágazatban ösztönözni kellene a képzést 
rugalmasabb intézkedések alkalmazásával 
ott, ahol a tapasztalat és a gyakorlat a 
kurzusok elismerésének alapjául 
szolgálhat, ösztönözve az ágazatorientált 
tanulást és a készségek elsajátítását.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság 2007. október 10-én 
mutatta be az integrált tengerpolitikára 
vonatkozó elképzelését, az ún. kék 
könyvet27.  Ez az elképzelés elismeri, hogy 
az Európa óceánjaival és tengereivel 
kapcsolatos összes kérdés összefügg, és a 
kívánt eredmények eléréséhez a 
tengerekkel kapcsolatos politikákat 
együttesen kell fejleszteni.

(6) Ez az irányelv összhangban van az 
Európa 2020 stratégiával. Ezen 
túlmenően a Bizottság 2007. október 10-én 
mutatta be az integrált tengerpolitikára 
vonatkozó elképzelését, az ún. kék 
könyvet27. Ez az elképzelés elismeri, hogy 
az Európa óceánjaival és tengereivel 
kapcsolatos összes kérdés összefügg, és a 
kívánt eredmények eléréséhez a 
tengerekkel kapcsolatos politikákat 
együttesen kell fejleszteni.

__________________ __________________
27 COM(2007) 575 végleges, 
2007. október 10.

27 COM(2007) 575 végleges, 
2007. október 10.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kék könyv28 hangsúlyozta, hogy az 
európai polgárok számára növelni, illetve 
javítani kell a tengeri munkahelyek számát 
és minőségét, továbbá kiemelte a 
munkakörülmények javításának 
fontosságát.

(7) A kék könyv 28 hangsúlyozza, hogy az 
európai polgárok számára növelni, illetve 
javítani kell a tengeri munkahelyek számát 
és minőségét, továbbá kiemelte a 
munkakörülmények javításának 
fontosságát, többek között a kutatás, az 
oktatás, a képzés, az egészségügy és a 
biztonság terén tett beruházások révén. Ez 
az irányelv mindkét kérdéssel foglalkozik.

__________________ __________________
28 COM(2007) 575 végleges, 
2007. október 10.

28 COM(2007) 575 végleges, 
2007. október 10.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ezen irányelv összhangban áll az 
Európa 2020 stratégia és a Bizottság „Új 
készségek és munkahelyek menetrendje: 
Európa hozzájárulása a teljes 
foglalkoztatottsághoz” című 
közleményével. Figyelembe kell venni 
azonban azt, hogy a tengeren végzett 
munka nem vonzó a fiatalok számára. 
Következésképpen a Bizottságnak olyan 
ösztönzőket kialakító menetrendet kellene 
kidolgoznia, amely a fiatalokat arra 
sarkallja, hogy csatlakozzanak az 
ágazathoz.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Annak ellenére, hogy ezen 
irányelvek alkalmazásának a 
tengerészekre történő kiterjesztése pozitív 
előrelépést jelent, ugyanakkor ez csak az 
első lépés, mivel ettől még szükség lesz az 
STCW-F-egyezmény és a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet halászati munkáról 
szóló 188. sz. egyezményének uniós jogba 
történő átültetésére, ahogy az a tengeri 
szállítási ágazatban dolgozók tekintetében 
már megvalósult.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Ezen irányelv végrehajtása nem 
vonhatja magával az ágazati kkv-k és 
mikrovállalkozások bürokratikus 
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terheinek növekedését.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottságnak sürgősen vissza 
kellene térnie a tengerészek 
munkafeltételeiről szóló irányelvre 
irányuló javaslatra, amelyet 2004-ben 
azért vontak vissza, hogy különös 
figyelmet fordítsanak az ágazat helyzetére. 
A lobogóra vonatkozó különböző 
jogszabályok szociális dömpinget és a 
munkavállalók közötti versenyt 
eredményez, amelyet jogilag nem lehet a 
munkavállalók kiküldetéséről szóló 
irányelvvel megoldani, 

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
2009/38/EK irányelv
6 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk (2) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:

„da) azon tengerészek tekintetében, akik 
európai üzemi tanácsok vagy különleges 
tárgyaló testületek tagjai, a megállapodás 
figyelembe veszi a tengeren vagy a 
vállalkozásuk székhelye szerinti országtól 
eltérő országok kikötőjében történő 
tartózkodásukból adódó gyakori 
hiányzásuk miatti nehézségeket.”

Módosítás 16
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
2002/14/EK irányelv
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:

„(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
legénységet tájékoztatni lehessen vagy 
konzultálni lehessen velük távolról, 
elektronikus hírközlő eszköz útján.”.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
98/59/EK irányelv
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 4. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

(4a) Ezen irányelv nem érinti a nemzeti 
jogban vagy a kollektív szerződésekben a 
legénység csoportos 
létszámcsökkentésével kapcsolatos egyik 
rendelkezést sem, feltéve, hogy ez az 
irányelvben foglaltakkal legalább azonos 
szintű védelmet biztosít.”.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb ezen irányelv hatálybalépésétől 
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számított 5 éven belül megfeleljenek. A 
tagállamok haladéktalanul megküldik e 
rendelkezések szövegét a Bizottságnak.

számított két éven belül megfeleljenek. A 
tagállamok haladéktalanul megküldik e 
rendelkezések szövegét a Bizottságnak.
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