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Tárgy: Európai kezdeményezés a polgári szerepvállalás előmozdítására az európai önkéntesek 
védelme és jobb támogatása érdekében

A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv minimumszabályokat állapít 
meg a munkavállalók biztonságára és egészségére vonatkozóan, különösen a megengedett 
maximális munkaidő és a betartandó minimális pihenőidő tekintetében.

Számos európai ország kettős módon, hivatásos és önkéntes tűzoltókkal szervezi polgári 
biztonságát. A polgárok szerepvállalásán alapuló önkéntesek mintegy 3,5 millió embert tesznek ki 
uniós szinten.

A 2018. február 21-i Matzak-ítéletben az Európai Unió Bírósága (EUB) úgy fogalmaz, hogy egy belga 
önkéntes tűzoltó munkája egyenértékű egy munkavállalóéval. Tekintettel a 2003/88/EK irányelv által 
a kötelező maximális munkaidőre és a minimális pihenőidőre vonatkozóan előírt kötelezettségekre, 
amennyiben ez az ítélet precedenst teremtene, és ha az irányelvet minden olyan polgárra alkalmazni 
kellene, aki önként vesz részt polgári biztonsági intézkedésekben, nyilvánvalóan lehetetlen lenne ezt 
az önkéntes szerepvállalást a rendes szakmai tevékenységgel összekapcsolni. Tekintettel arra, hogy 
10 önkéntes tűzoltóból csaknem 7 más munkakört is betölt, ez számos országban az 
elsősegélynyújtási szolgáltatások konkrét bezárásához vezetne.

Ez az ítélet jogbizonytalanságot teremt, és kétségeket ébreszt egy olyan szolgáltatással 
kapcsolatban, amely elengedhetetlenül fontos az európai polgárok milliói számára. Aláássa továbbá a 
tagállamok biztonságát és Európa stratégiai autonómiáját egy olyan időszakban, amikor minden 
eddiginél nagyobb szükség van rájuk. Ugyanakkor fontos ösztönözni a polgári és az önkéntes 
szerepvállalást, amely azok számára is előnyös, akik önkéntes munkát vállalnak, és a társadalom 
egésze számára is, különösen társadalmi vetületek és az előttünk álló éghajlatváltozás fényében. 
Társadalmaink gazdagodnak ezen önkéntes kötelezettségvállalásokkal, amelyek a szolidaritáson és 
a közbiztonságon alapuló biztonsági hálót hoznak létre.

Az éghajlatváltozásra tekintettel végzett polgári védelmi munkáról szóló, 2022. február 24-i tanácsi 
következtetésekben a tagállamok felkérték a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a civil társadalom 
szerepvállalását az éghajlatváltozás megelőzésében és az arra való operatív reagálásban. E célból 
sürgetik a Bizottságot, hogy támogassa a polgárok saját biztonságukhoz és ellenálló képességükhöz 
való hozzájárulását, és mozdítsa elő az önkéntes alapú katasztrófareagálási kezdeményezéseket.

1. Hogyan szándékozik a Bizottság védelmezni és előmozdítani ezt az önkéntes 
kötelezettségvállalást Európában, anélkül azonban, hogy megkérdőjelezné a 2003/88/EK 
irányelvet?

2. Szándékozik-e a Bizottság javaslatot tenni a polgári szerepvállalásra vonatkozó európai 
kezdeményezésre?
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