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RÖVID INDOKOLÁS 

A hathatós munkaügyi ellenőrzésekről szóló 2014. január 14-i állásfoglalásában az Európai 

Parlament fokozottabb együttműködésre és a munkaügyi felügyeletek megerősítésére szólított 

fel a be nem jelentett munkavégzés elleni hatékonyabb fellépés érdekében. 

 

2014. áprilisi javaslatában a Bizottság egy európai platform létrehozását javasolja. A platform 

célja, hogy javítsa a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására és az attól való 

elrettentésre irányuló uniós szintű együttműködést. Összefogná a be nem jelentett 

munkavégzés – amely a munkafeltételeket, a tisztességes versenyt és az állami költségvetést 

súlyosan károsító jelenség – elleni küzdelemben részt vevő nemzeti végrehajtó hatóságokat.  

 

Az előadó üdvözli a platform létrehozását, azonban ez az intézkedés önmagában nem 

elegendő a fent említett állásfoglalásban szereplő számos – többek között jogalkotási – 

javaslat megvalósításához. Az előadó módosításokat javasol annak érdekében, hogy a 

platform hatékonyabban végezhesse feladatait és valósíthassa meg célkitűzéseit.  

 

Az előadó alapvetőnek tartja, hogy a határozat alkalmazási körébe be kell vonni a 

megtévesztő módon bejelentett munkavégzést is. A munkaidővel vagy a fizetéssel 

kapcsolatos hamis adatok benyújtása a megtévesztő módon bejelentett munkavégzés egy 

formája, amely nem hagyható ki a platform feladatkörei közül.  

 

Az előadó továbbá meg van győződve arról, hogy a platform ésszerűen elősegítheti a 

tagállamok által közösen folytatott vizsgálatokat. Gyakorlati értéke nagymértékben függ majd 

az ilyen műveleti együttműködés által elért eredményektől. Az európai figyelemfelhívó 

kampányok hatásai ugyanakkor megkérdőjelezhetők: az ilyen kezdeményezések nemzeti 

szinten általában hatékonyabban működnek, különösen akkor, ha a nemzeti szociális 

partnerek is aktívan részt vesznek bennük. Az előadó ezért szorgalmazza a szociális partnerek 

aktív bevonását a platform, valamint a nemzeti kapcsolattartók tevékenységeibe. 

 

Végül, de nem utolsósorban, az előadó elengedhetetlennek tartja az Európai Parlament 

bevonását a folyamatba, és kéri, hogy a nemzeti hatóságok és a Bizottság mellett a Parlament 

által kijelölt független képviselő is tagja lehessen a platformnak. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 
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Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

Cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

JAVASLAT EURÓPAI PARLAMENTI 

ÉS TANÁCSI HATÁROZATRA a be nem 

jelentett munkavégzés megakadályozására, 

valamint az ilyen típusú munkavégzéstől 

való elrettentésre irányuló együttműködés 

erősítését célzó európai platform 

létrehozásáról 

JAVASLAT EURÓPAI PARLAMENTI 

ÉS TANÁCSI HATÁROZATRA a be nem 

jelentett munkavégzés és a megtévesztő 

módon bejelentett munkavégzés 
megakadályozására, valamint az ilyen 

típusú munkavégzéstől való elrettentésre 

irányuló együttműködés erősítését célzó 

európai platform létrehozásáról 

Indokolás 

Horizontális, az egész szövegre vonatkozó módosítás. A platform hatékony működéséhez 

elengedhetetlen, hogy alkalmazási köre a színlelt önfoglalkoztatáson kívül a megtévesztő 

módon bejelentett munkavégzés egyéb formáira, például a munkaidővel vagy a fizetéssel 

kapcsolatos hamis adatok benyújtására is kiterjedjen. 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az Európai Parlament „A hathatós 

munkaügyi ellenőrzésekről: az európai 

munkakörülmények javítására irányuló 

stratégia” című állásfoglalásában27 

üdvözölte a platform létrehozására irányuló 

bizottsági kezdeményezést, és az uniós 

szintű együttműködés megerősítésére 

szólított fel a be nem jelentett 

munkavégzés elleni fellépés terén. 

(4) Az Európai Parlament „A hathatós 

munkaügyi ellenőrzésekről: az európai 

munkakörülmények javítására irányuló 

stratégia” című állásfoglalásában27 

üdvözölte a platform létrehozására irányuló 

bizottsági kezdeményezést, és az uniós 

szintű együttműködés megerősítésére 

szólított fel be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépés terén, mivel az a piacot 

torzító tisztességtelen versenyhez vezet. 

__________________ __________________ 

27 Az Európai Parlament 2014. január 14-i, 

„Hathatós munkaügyi ellenőrzések: az 

európai munkakörülmények javítására 

irányuló stratégia” című állásfoglalása 

(2013/2112/INI) 

Az Európai Parlament 2014. január 14-i, 

„Hathatós munkaügyi ellenőrzések: az 

európai munkakörülmények javítására 

irányuló stratégia” című állásfoglalása 

(2013/2112/INI) 
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI) 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups

/ficheprocedure.do?lang=en&reference=20

13/2112(INI) 

 

Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Uniós szinten be nem jelentett 

munkavégzésnek minősül „bármely olyan 

fizetett tevékenység, amely természetét 

tekintve törvényes, azonban nincs 

bejelentve a hatóságoknál, figyelembe véve 

a tagállamok szabályozó rendszerében 

meglévő különbségeket”7. Az illegális 

tevékenységek tehát nem tartoznak ide. 

(5) Be nem jelentett munkavégzésnek 

minősül – a „Határozottabb fellépés a be 

nem jelentett munkavégzés ellen” című, 

2007. október 24-i bizottsági 

közleményben szereplő 

fogalommeghatározás alapján – „bármely 

olyan fizetett tevékenység, amely 

természetét tekintve törvényes, azonban 

nincs bejelentve a hatóságoknál, 

figyelembe véve a tagállamok szabályozó 

rendszerében meglévő különbségeket”7. Az 

illegális tevékenységek tehát nem tartoznak 

ide. 

__________________ __________________ 

7 A Bizottság 2007. október 24-i COM 

(2007)628 közleménye: „Határozottabb 

fellépés a be nem jelentett munkavégzés 

ellen” (COM(2007)628) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:HU:HTML 

A Bizottság 2007. október 24-i 

közleménye: „Határozottabb fellépés a be 

nem jelentett munkavégzés ellen” 

(COM(2007)0628) http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?

uri=CELEX:52007DC0628:HU:HTML 

Indokolás 

A bizottsági közleményre történő hivatkozás egyértelműbb és célzottabb, mint pusztán az 

„uniós szinten” kifejezés használata. A szöveg így összhangban áll a Tanács általános 

megközelítésének tervezetével. 
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Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az önfoglalkoztató státusszal való 

visszaélést – legyen szó akár nemzeti, akár 

határokon átnyúló esetekről – gyakran 

társítják a be nem jelentett 

munkavégzéssel. Színlelt 

önfoglalkoztatásról akkor beszélünk, 

amikor egy személy – bizonyos jogi vagy 

adózási kötelezettségek elkerülése végett – 

önfoglalkoztatóként van bejelentve, 

miközben teljesít minden olyan feltételt, 

amely egy bejelentett munkaviszonyra 

jellemző. A színlelt önfoglalkoztatás ezért 

megtévesztő módon bejelentett 

munkavégzésnek számít, így a platform 

alkalmazási körébe kell, hogy tartozzon. 

(6) A be nem jelentett munkavégzésen 

kívül a platformnak foglalkoznia kellene a 

megtévesztő módon bejelentett 

munkavégzéssel is. Ez olyan fizetett 

tevékenységet jelent, amely természetét 

tekintve törvényes, azonban nincs 

megfelelően bejelentve a hatóságokhoz. A 

megtévesztő módon bejelentett 

munkavégzés egyik konkrét formája az 
önfoglalkoztató státusszal való visszaélés, 

akár nemzeti, akár határokon átnyúló 

helyzetekben. Színlelt önfoglalkoztatásról 

akkor beszélünk, amikor egy személy – 

bizonyos jogi vagy adózási kötelezettségek 

elkerülése végett – önfoglalkoztatóként van 

bejelentve, miközben teljesít minden olyan 

feltételt, amely egy bejelentett 

munkaviszonyra jellemző. A színlelt 

önfoglalkoztatás ezért megtévesztő módon 

bejelentett munkavégzésnek számít, így a 

platform alkalmazási körébe kell, hogy 

tartozzon. 

Indokolás 

Ahogyan azt az EGSZB megállapította, további magyarázat nélkül a színlelt önfoglalkoztatás 

és a be nem jelentett munkavégzés két különböző témakörnek tűnhet. A színlelt 

önfoglalkoztatás azonban általánosságban megtévesztő módon bejelentett munkavégzésnek 

tekinthető; ezért tulajdonképpen szoros kapcsolatban áll a be nem jelentett munkavégzéssel. A 

megtévesztő módon bejelentett munkavégzésnek más formái is lehetnek, például a munkaidőre 

vagy a fizetésre vonatkozó hamis adatok benyújtása. A határozat alkalmazási körével 

kapcsolatos esetleges félreértések elkerülése végett tisztázni kell, hogy a megtévesztő módon 

bejelentett munkavégzés valamennyi formája a platform hatáskörébe tartozik. 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A be nem jelentett munkavégzés 

komoly következményekkel jár az érintett 

munkavállalók számára, akik azzal 

szembesülnek, hogy bizonytalan 

munkakörülményeket, jóval alacsonyabb 

fizetést, valamint a munkaügyi és szociális 

védelmi jogszabályok szerinti védelem 

jelentősen csökkentett szintjét kénytelenek 

elfogadni, így megfosztva őket a megfelelő 

szociális ellátásoktól, a 

nyugdíjjogosultságoktól és az 

egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáféréstől, valamint a készségfejlesztés 

és az egész életen át tartó tanulás 

lehetőségeitől. 

 

Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 

(7) A társadalombiztosítási és adóbevételek 

csökkenése következtében a be nem 

jelentett munkavégzésnek jelentős 

költségvetési vonzatai vannak. Emellett 

hátrányosan hat a foglalkoztatásra, a 

termelékenységre, a munkakörülményekkel 

kapcsolatos alapvető előírásoknak való 

megfelelésre, a munkavállalók 

készségeinek fejlődésére és az egész életen 

át tartó tanulásra. Aláássa továbbá a 

szociális védelmi rendszerek pénzügyi 

fenntarthatóságát, megfosztja a 

munkavállalókat a megfelelő szociális 

ellátásoktól, emellett pedig csökkennek az 

ilyen munkavállalók nyugdíjjogosultságai 

és az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférésük is nehezebbé válik. 

(7) A társadalombiztosítási és adóbevételek 

csökkenése következtében a be nem 

jelentett munkavégzésnek jelentős 

költségvetési vonzatai vannak. Emellett 

hátrányosan hat a foglalkoztatásra, a 

termelékenységre, a munkakörülményekkel 

kapcsolatos alapvető előírásoknak való 

megfelelésre, a munkavállalók 

készségeinek fejlődésére és az egész életen 

át tartó tanulásra. Aláássa továbbá a 

szociális védelmi rendszerek pénzügyi 

fenntarthatóságát, megfosztja a 

munkavállalókat a megfelelő szociális 

ellátásoktól, emellett pedig csökkennek az 

ilyen munkavállalók nyugdíjjogosultságai 

és az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférésük is nehezebbé válik. Negatív 

hatásokkal jár a belső piac működésére, 

hiszen piactorzító hatású tisztességtelen 

versenyhez vezet. A be nem jelentett 
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munkavégzés problémáját tagállami 

szinten, többek között hatékony adóügyi és 

szociális végrehajtási politikák révén 

kellene kezelni. 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tagállamokban különböző 

szakpolitikai megközelítéseket és 

intézkedéseket alkalmaznak a be nem 

jelentett munkavégzésből adódó problémák 

megoldására. A tagállamok továbbá 

kétoldalú megállapodásokat is kötöttek, és 

a be nem jelentett munkavégzés egyes 

aspektusaira vonatkozóan többoldalú 

projekteket hajtottak végre. E kétoldalú 

megállapodások vagy az adminisztratív 

együttműködést érintő egyezmények 

alkalmazását a platform nem fogja 

akadályozni. 

(8) A be nem jelentett munkavégzés a 

belső piac működését is hátrányosan 

befolyásolja. A tagállamokban különböző 

szakpolitikai megközelítéseket és 

intézkedéseket alkalmaznak a be nem 

jelentett munkavégzésből adódó problémák 

megoldására. A tagállamok továbbá 

kétoldalú megállapodásokat is kötöttek, és 

a be nem jelentett munkavégzés egyes 

aspektusaira vonatkozóan többoldalú 

projekteket hajtottak végre. E kétoldalú 

megállapodások vagy az adminisztratív 

együttműködést érintő egyezmények 

alkalmazását a platform nem fogja 

akadályozni. A be nem jelentett 

munkavégzés kezelésének azonban 

továbbra is elsősorban a tagállamok 

hatáskörében kell maradnia. 

 

Módosítás  8 

Határozatra irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A tagállamok közötti uniós szintű 

együttműködés erősítésére van szükség 

ahhoz, hogy a tagállamok hatékonyabban 

és eredményesebben tudjanak fellépni a be 

nem jelentett munkavégzés 

megakadályozása és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentés érdekében. 

(10) A tagállamok közötti aktív, a 

kölcsönös segítségnyújtáson, az 

átláthatóságon és a bizalmasságon 

alapuló uniós szintű együttműködés 

megerősítésére van szükség ahhoz, hogy a 

tagállamok hatékonyabban és 

eredményesebben tudjanak fellépni a be 

nem jelentett munkavégzés 
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megakadályozása és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentés érdekében. 

A megerősített együttműködés célja a 

bejelentett munkavégzésnek a bürokrácia 

és az adminisztráció csökkentése révén 

történő ösztönzése, ezáltal biztosítva, hogy 

a be nem jelentett munkavégzés legyen a 

kevésbé vonzó lehetőség. 

 

Módosítás  9 

Határozatra irányuló javaslat 

10 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A nemzeti munkaügyi 

felügyeleteknek és végrehajtó szerveknek 

gyakran haladéktalanul hozzá kell 

férniük a külföldi nemzeti hatóságok 

birtokában lévő adatokhoz és 

információkhoz. A be nem jelentett 

munkavégzés visszaszorításához tehát 

elengedhetetlen a hatékony és gyors 

adatcsere. 

 

Módosítás  10 

Határozatra irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A platform célja lesz, hogy 

megkönnyítse a bevált gyakorlatok és az 

információk cseréjét, uniós szintű keretet 

biztosítson a témával kapcsolatos 

ismeretek bővítéséhez és elemzések 

készítéséhez, valamint javítsa az 

intézkedések operatív koordinációját a 

tagállamok különböző nemzeti végrehajtó 

hatóságai között. 

(11) A tagállamok közötti aktív, a 

kölcsönös segítségnyújtáson, az 

átláthatóságon és a bizalmasságon 

alapuló uniós szintű együttműködés 

megerősítésére van szükség ahhoz, hogy a 

tagállamok hatékonyabban és 

eredményesebben tudjanak fellépni a be 

nem jelentett munkavégzés 

megakadályozása és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentés 

érdekében. A platform ezenkívül törekedni 

fog az olyan egyértelmű és egyszerű 

szabályokkal kapcsolatos bevált 
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gyakorlatok tagállamok közötti 

megosztására, amelyek célja a nem 

szándékolt hibák kockázatának 

csökkentése, különösen az önálló 

vállalkozók és a kkv-k körében. 

 

Módosítás  11 

Határozatra irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A munkakörülményekre és a 

munkahelyi szociális védelemre vonatkozó 

uniós jog végrehajtásához kapcsolódó 

gyakorlati problémák meghatározása, 

elemzése és megoldása elsősorban a 

nemzeti munkaügyi felügyeleti rendszerek 

hatáskörébe tartozik, ezért ezek között 

szoros és hatékony uniós szintű 

együttműködésre van szükség. 

 

Módosítás  12 

Határozatra irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A platformnak valamennyi 

információforrást használnia kell, ideértve 

különösen a tanulmányokat, a tagállamok 

között létrejött kétoldalú megállapodásokat 

és a többoldalú együttműködési projekteket 

is, és szinergiákat kell teremtenie a 

meglévő uniós eszközök és struktúrák 

között annak érdekében, hogy 

maximalizálni lehessen az intézkedések 

elrettentő vagy megelőző hatását. A 

tagállami fellépések operatív 

koordinációjára közös képzések, szakmai 

vizsgálatok és az adatcserére vonatkozó 

megoldások formájában kell sort keríteni. 

Európai kampányok vagy közös stratégiák 

növelhetnék a be nem jelentett 

(12) A platformnak valamennyi 

információforrást használnia kell, ideértve 

különösen a tanulmányokat, a tagállamok 

között létrejött kétoldalú 

megállapodásokat, a többoldalú 

együttműködési projekteket és a be nem 

jelentett munkavégzéssel kapcsolatos 

uniós jogszabályok végrehajtásával 

kapcsolatos jelentéseket is, és szinergiákat 

kell teremtenie a meglévő uniós eszközök 

és struktúrák között annak érdekében, hogy 

maximalizálni lehessen az intézkedések 

elrettentő vagy megelőző hatását. A 

tagállami fellépések operatív 

koordinációjára közös képzések, szakmai 

vizsgálatok és az adatcserére vonatkozó 
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munkavégzés problémájával kapcsolatos 

tudatosságot. 

megoldások formájában, az adatvédelmi 

szabályokkal összhangban kell sort 

keríteni, adott esetben a belső piaci 

információs rendszer (IMI) és a szociális 

biztonságra vonatkozó információk 

elektronikus adatcseréjének (EESSI) 

alkalmazásával. A platform emellett 

előmozdíthatja a tagállamok által közösen 

folytatott vizsgálatokat, különösen a 

határokon átnyúló ügyekben. A 

tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 

arra, hogy önkéntes alapon teljesítsék a 

platform ajánlásait. 

 

Módosítás  13 

Határozatra irányuló javaslat 

12 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A platformnak szorosan nyomon 

kell követnie a be nem jelentett 

munkavégzés elleni küzdelmet esetlegesen 

elősegítő új uniós szabályok, többek között 

a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 

és különösen annak az alvállalkozásokkal 

és a kirívóan alacsony összegű 

ajánlatokkal kapcsolatos rendelkezéseinek 

végrehajtását. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) 

a közbeszerzésről és a 2004/18/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL 

L 94., 2014.3.28., 65. o.). 

 

Módosítás  14 

Határozatra irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésekben három különböző 

nemzeti végrehajtó hatóságnak van a 

legnagyobb szerepe: a munkaügyi 

felügyeleteknek, a szociális biztonsági 

felügyeleteknek és az adóhatóságoknak. 

Bizonyos esetekben a bevándorlási 

hivatalok és a foglalkoztatási szolgálatok, 

illetőleg a vámhatóságok, a rendőrség, az 

államügyészség és a szociális partnerek is 

érintve vannak. 

(13) A be nem jelentett munkavégzés 

visszaszorításában gyakran több 
különböző nemzeti végrehajtó hatóságnak 

van a legnagyobb szerepe: többek között a 

munkaügyi felügyeleteknek, a szociális 

biztonsági felügyeleteknek, az 

egészségvédelmi és biztonsági 

felügyelőségeknek és az adóhatóságoknak. 

Bizonyos esetekben a bevándorlási 

hivatalok és a foglalkoztatási szolgálatok, 

illetőleg a vámhatóságok, a rendőrség, az 

államügyészség és a szociális partnerek is 

érintve vannak.  

 

Módosítás  15 

Határozatra irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A be nem jelentett munkavégzés elleni 

átfogó és sikeres fellépés érdekében a 

tagállamoknak a különböző szakpolitikák 

kombinációját kell alkalmazniuk, ezt pedig 

megkönnyíti az érintett hatóságok közötti 

strukturált együttműködés. Az 

együttműködésben a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában 

és/vagy az ilyen típusú munkavégzéstől 

való elrettentésben vezető szerepet játszó 

és/ vagy aktívan részt vevő összes nemzeti 

hatóságnak közre kell működnie. 

(14) A be nem jelentett munkavégzés elleni 

átfogó és sikeres fellépés érdekében a 

tagállamoknak a különböző szakpolitikák 

kombinációját kell alkalmazniuk, ezt pedig 

megkönnyíti az érintett hatóságok közötti 

strukturált együttműködés. A platformban 

a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásában és/vagy az ilyen 

típusú munkavégzéstől való elrettentésben 

vezető szerepet játszó és/ vagy aktívan 

részt vevő összes nemzeti hatóságnak és 

egyéb érdekelt félnek közre kell működnie. 

Továbbra is tagállami hatáskörben kell 

hagyni az arra irányuló döntést, hogy 

mely hatóságok képviseljék őket a 

platform különböző tevékenységeiben. 

Indokolás 

E javaslat alapja a Tanács általános megközelítésének tervezete, célja pedig annak 

egyértelműsítése, hogy maguknak a tagállamoknak kell eldönteniük, mely nemzeti hatóságok 

vegyenek részt a nevükben a platform tevékenységeiben. 
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Módosítás  16 

Határozatra irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A platformban az uniós szintű 

szociális partnereknek – mind az 

ágazatközi, mind pedig a be nem jelentett 

munkavégzés által súlyosabban érintett 

ágazatokbeli képviseleteknek – is részt kell 

venniük és együtt kell működniük a 

releváns nemzetközi szervezetekkel, 

például a Nemzetközi Munkaügy 

Szervezettel (ILO) és a decentralizált uniós 

ügynökségekkel, különösen az 

Eurofounddal és az Európai Munkahelyi 

Biztonsági és Egészségvédelmi 

Ügynökséggel. Az Eurofoundnak és az 

Európai Munkahelyi Biztonsági és 

Egészségvédelmi Ügynökségnek a 

platform munkájában megfigyelőként való 

részvétele nem fog együtt járni 

megbízatásuk kiterjesztésével. 

(16) A platformban az Európai 

Parlamentnek és az uniós szintű szociális 

partnereknek – mind az ágazatközi, mind 

pedig a be nem jelentett munkavégzés által 

súlyosabban érintett ágazatokbeli 

képviseleteknek – is részt kell venniük és 

együtt kell működniük a releváns 

nemzetközi szervezetekkel, például a 

Nemzetközi Munkaügy Szervezettel (ILO) 

és a decentralizált uniós ügynökségekkel, 

különösen az Eurofounddal és az Európai 

Munkahelyi Biztonsági és 

Egészségvédelmi Ügynökséggel. Az 

Eurofoundnak és az Európai Munkahelyi 

Biztonsági és Egészségvédelmi 

Ügynökségnek a platform munkájában 

megfigyelőként való részvétele nem fog 

együtt járni megbízatásuk kiterjesztésével. 

Az Európai Parlament képviselője 

számára a platformban megfigyelő 

státuszt kell biztosítani. 

Indokolás 

Ez összhangban áll az 1. cikk (2) bekezdése új ba) pontjára vonatkozó módosítással. 

 

Módosítás  17 

Határozatra irányuló javaslat 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) A Bizottságnak éves tevékenységi 

jelentést kell közzétennie a platform 

munkájáról. 

Indokolás 

Ez összhangban áll a 7. cikk új (5a) bekezdésére vonatkozó módosítással. 
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Módosítás  18 

Határozatra irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A platformot és feladatait a 

költségvetési hatóság által kijelölt 

előirányzatokon belül a foglalkoztatás és a 

szociális innováció program PROGRESS 

területén keresztül kell finanszírozni. 

(21) A platformot és feladatait a 

költségvetési hatóság által kijelölt 

előirányzatokon belül a foglalkoztatás és a 

szociális innováció program PROGRESS 

területén keresztül kell finanszírozni. A 

Bizottságnak gondoskodnia kell arról, 

hogy a pénzügyi forrásokat átláthatóan és 

hatékonyan használják fel a platform 

munkájához. 

 

Módosítás  19 

Határozatra irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A Bizottság megteszi a hálózat 

létrehozásához szükséges adminisztratív 

intézkedéseket, 

(22) A Bizottság megteszi a platform 

létrehozásához szükséges adminisztratív 

intézkedéseket, 

Indokolás 

A Tanács általános megközelítésének tervezetében is megtalálható egyértelműsítés. 

 

Módosítás  20 

Határozatra irányuló javaslat 

22 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Jóllehet a platform hasznos első 

lépés a be nem jelentett munkavégzés 

elleni küzdelemmel kapcsolatos tagállami 

együttműködés javítása felé, nem szabad 

rá úgy tekinteni, mintha ez lenne a 
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jelenséggel szembeni egyetlen lehetséges 

uniós eszköz. A Bizottságnak folytatnia 

kell a meglévő nemzeti és uniós jog 

nyomon követését annak megállapítása 

érdekében, hogy az közvetlenül vagy 

közvetetten ösztönzi-e a be nem jelentett 

munkavégzést. 

 

Módosítás  21 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E határozattal létrejön a be nem 

jelentett munkavégzés megakadályozására 

és az ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésre irányuló uniós együttműködés 

erősítését célzó platform, a továbbiakban 

„a platform”. 

(1) E határozattal létrejön a be nem 

jelentett munkavégzés megakadályozására 

és az ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésre irányuló, tagállamok közötti 

uniós szintű együttműködés erősítését 

célzó európai platform, a továbbiakban: „a 

platform”. 

Indokolás 

A Tanács általános megközelítésének tervezetével összhangban álló, az együttműködésre 

vonatkozó egyértelműsítés. 

 

Módosítás  22 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az illetékes bizottsághoz tartozó 

valamely európai parlamenti képviselő 

és/vagy egy, az Európai Parlament által 

kinevezett független képviselő, 

 

Módosítás  23 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 3 bekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az EGT-államok képviselői. d) minden EGT-állam egy-egy képviselője. 

 

Módosítás  24 

Határozatra irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) javítja a tagállamok különböző 

végrehajtó hatóságai közötti, a be nem 

jelentett munkavégzés hatékonyabb és 

hatásosabb megakadályozására és az ilyen 

típusú munkavégzéstől való elrettentésre – 

beleértve a színlelt önfoglalkoztatást is – 

irányuló uniós szintű együttműködést, 

a) javítja a tagállamok különböző 

végrehajtó szervei és az egyéb érdekelt 

felek közötti, a be nem jelentett 

munkavégzés hatékonyabb és hatásosabb 

megakadályozására és az ilyen típusú 

munkavégzéstől való elrettentésre – 

beleértve a színlelt önfoglalkoztatást is – 

irányuló uniós szintű, eredményes és 

szoros együttműködést,  

 

Módosítás  25 

Határozatra irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) koordinálja a határokon átnyúló 

operatív fellépéseket. 

c) ösztönzi, elindítja, megkönnyíti és 

előmozdítja a gyakorlatias, hatékony és 

eredményes, határokon átnyúló operatív 

fellépéseket, valamint a határ menti 

régiók helyi és regionális tisztviselői között 

az ilyen fellépésekről folytatott 

kommunikációt. 

 

Módosítás  26 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem b) elemzi a be nem jelentett munkavégzés 
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jelentett munkavégzés előfordulásának a 

visszaszorítására irányuló különböző 

szakpolitikai intézkedések – ezen belül a 

megelőzést célzó vagy büntető, valamint 

általánosságban az elrettentő intézkedések 

– hatékonyságának mérésére, 

előfordulásának a visszaszorítására 

irányuló különböző szakpolitikai 

intézkedések – ezen belül a megelőző, 

elrettentő, valamint általánosságban az 

ösztönző jellegű intézkedések – 

hatékonyságát, és elemzi azt, hogy egyes 

tagállamokban és régiókban más 

tagállamokhoz és régiókhoz képest miért 

alacsonyabb a be nem jelentett 

munkavégzés előfordulása, 

 

Módosítás  27 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

fogad el be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a felügyelet során figyelembe veendő 

közös elvekről és bevált gyakorlatokról,  

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat 

dolgoz ki a be nem jelentett munkavégzés 

elleni fellépésben részt vevő felügyeletek 

ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz 

ki a felügyelet során figyelembe veendő 

közös elvekről és bevált gyakorlatokról, 

Indokolás 

Átvettük a Tanács általános megközelítése tervezetének bizonyos elemeit, melyek tisztázzák az 

együttműködés módját. 

 

Módosítás  28 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) megvizsgálja, hogy az adatvédelemre 

vonatkozó uniós szabályok betartása 

mellett miként lehetne javítani az adatok 

cseréjét, és feltárja a belső piaci 

információs rendszer (IMI) és a szociális 

biztonságra vonatkozó információk 

elektronikus adatcseréjének alkalmazási 

lehetőségeit. 

f) megvizsgálja, illetve javaslatot tesz arra, 

hogy az adatvédelemre vonatkozó uniós 

szabályok betartása mellett miként lehetne 

kialakítani a gyors információcsere 

megbízható és hatékony rendszerét, illetve 
javítani az adatok cseréjét, többek között 

feltárva az 1024/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv1a által 

létrehozott belső piaci információs 



 

PE539.571v02-00 18/21 AD\1046998HU.doc 

HU 

rendszer (IMI) és a szociális biztonságra 

vonatkozó információk elektronikus 

adatcseréjének alkalmazási lehetőségeit. 

 __________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2012. október 25-i 1024/2012/EU 

rendelete a belső piaci információs 

rendszer keretében történő igazgatási 

együttműködésről és a 2008/49/EK 

bizottsági határozat hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 

1. o.). 

 

Módosítás  29 

Határozatra irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – h pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) szakértői értékeléseket szervez annak 

megállapítására, hogy milyen 

előrehaladásokat értek el a tagállamok a be 

nem jelentett munkavégzés elleni 

fellépéseik során, ezen belül támogatást 

nyújt a be nem jelentett munkavégzés 

megakadályozásával és az ilyen 

munkavégzés elleni fellépésekkel 

kapcsolatban a Tanács által kibocsátott 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtásához, 

h) szakértői értékeléseket szervez annak 

megállapítására, hogy milyen 

előrehaladásokat értek el a tagállamok a be 

nem jelentett munkavégzés elleni 

fellépéseik során; 

 

Módosítás  30 

Határozatra irányuló javaslat 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben szerepet játszó összes 

(3) A tagállamok a Bizottság 

rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett 

munkavégzés megakadályozásában és az 

ilyen típusú munkavégzéstől való 

elrettentésben szerepet játszó összes 
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végrehajtó hatóságuk elérhetőségeit. érintett hatóságuk elérhetőségeit. 

 

Módosítás  31 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság koordinálja a platform 

működését és elnököl a platform 

értekezletein. 

(1) A Bizottság előmozdítja és 

megkönnyíti a platform működését, és 

elnököl a platform értekezletein. 

 

Módosítás  32 

Határozatra irányuló javaslat 

7 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A Bizottság éves tevékenységi 

jelentést tesz közzé a platform 

munkájáról. 

 

Módosítás  33 

Határozatra irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A platform lehetőség szerint tartózkodik 

az ezen egyéb szervek által elvégzett 

munka ismételt elvégzésétől, és ehelyett 

koordinációt folytat velük az információk 

megosztása érdekében. 

 

Módosítás  34 

Határozatra irányuló javaslat 

10 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az ennek a határozatnak a 

végrehajtásához szükséges alapvető 

források a foglalkoztatás és a szociális 

innováció európai programja keretén belül 

kerülnek létrehozásra; éves előirányzatait a 

Pénzügyi Keret határain belül a 

költségvetési hatóság engedélyezi. 

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához 

szükséges alapvető források a 

foglalkoztatás és a szociális innováció 

európai programja keretén belül kerülnek 

létrehozásra; éves előirányzatait a 

Pénzügyi Keret határain belül a 

költségvetési hatóság engedélyezi. A 

Bizottság gondoskodik a foglalkoztatás és 

a szociális innováció európai programja 

pénzügyi forrásainak átlátható és 

hatékony felhasználásáról. 

 

Módosítás  35 

Határozatra irányuló javaslat 

11 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 11a. cikk 

 Jogvédelem 

 Azok a személyek, akik – közvetlenül vagy 

nemzeti végrehajtó hatóságokon vagy a 

platform megfigyelőin keresztül – a be 

nem jelentett munkavégzés eseteire hívják 

fel a platform figyelmét, védelemben 

részesülnek a munkáltatójuk általi 

bármilyen kedvezőtlen bánásmóddal 

szemben. 
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