
AD\1228941HU.docx PE663.114v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2019/2186(INI)

20.4.2021

VÉLEMÉNY
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a platform-munkavállalók méltányos munkafeltételeiről, jogairól és szociális 
védelméről – a digitális fejlődéshez kapcsolódó új foglalkoztatási formákról
(2019/2186(INI))

A vélemény előadója: Marianne Vind



PE663.114v02-00 2/9 AD\1228941HU.docx

HU

PA_NonLeg



AD\1228941HU.docx 3/9 PE663.114v02-00

HU

JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

A. mivel a platformgazdaság az uniós gazdaság szerves és gyorsan növekvő részévé vált, 
és kiterjed a közlekedési, szállítási és idegenforgalmi ágazatra, kihívásokat támasztva és 
lehetőségeket kínálva; mivel a közlekedési ágazat platformjai rendkívül sokfélék, és 
olyan multinacionális vállalatokat, kis- és középvállalkozásokat és induló 
vállalkozásokat foglalnak magukban, amelyek számos különböző uniós tagállamban 
tevékenykednek, és képesek javítani a multimodális közlekedést és az erőforrások 
megosztását, valamint új üzleti modellek, termékek és szolgáltatások révén elősegítik a 
hatékonyság és a termelékenység növelését a munkavállalók, a vállalkozások és a 
fogyasztók számára egyaránt;

B. mivel a platformágazat hozzájárult a vállalkozások létrehozásához és a 
munkahelyteremtéshez, rugalmas munkamodelleket, például részmunkaidős 
munkahelyeket teremtett, és csökkentette a munkaerőpiacra való belépés akadályait 
azzal, hogy új szakmai lehetőségeket kínált azon társadalmi csoportok számára, akiket 
gyakran hátrányos megkülönböztetés ért; mivel a Covid19-válság növelte az ilyen 
típusú üzleti modellek, különösen a kézbesítési szolgáltatások növekedési ütemét, és 
rávilágított arra, hogy a platformgazdaság képes munkalehetőségeket teremteni;

C. mivel jól átgondolt stratégiákra van szükség ahhoz, hogy biztosított legyen egyrészt a 
munkavállalók és a fogyasztók által egyaránt megkövetelt rugalmasság és hatékonyság, 
másrészt a munkavállalók jó és kiszámítható munkakörülményei;

D. mivel a platformok strukturális változásokat hoztak a közlekedési ágazatba; mivel ezek 
a változások magukban foglalják az önfoglalkoztatás és a rugalmas munkavégzési 
minták elterjedését, de az olyan munkavállalók számának növekedését is, akik szociális 
biztonságának védelme, megfelelő munkakörülményei és jogai nem feltétlenül 
garantáltak; mivel ez különösen az alacsony képzettséget igénylő, a platform által 
meghatározott, helyben végzett munkát, például a járművezetési és kézbesítési 
szolgáltatásokat érinti; mivel számos bírósági ítélet és közigazgatási határozat arra a 
következtetésre jutott, hogy a közlekedési platformok munkavállalói helytelen 
besorolásba kerültek;

E. mivel sok platform az adók, a munkajog és az egészségvédelemre, a biztonságra és a 
környezetre vonatkozó kereskedelmi előírások megkerülésével a munkavállalókra és a 
közre hárította át a szociális költségeket, ami súlyos társadalmi-gazdasági és egyéni 
következményekkel jár; mivel a legtöbb platform különböző uniós tagállamokban 
tevékenykedik, és gyakran nem abban az országban van a székhelyük, ahol a 
munkavállalóik által végzett tevékenységek folynak;

F. mivel az online platformokra a meglévő uniós szabályok vonatkoznak, például a 
versenyszabályok, a fogyasztóvédelem, a személyes adatok védelme és az egységes 
piachoz kapcsolódó szabadságok; mivel ezeknek a szabályoknak a platformágazat 
valamennyi szereplője általi betartása elengedhetetlen a tisztességes verseny 
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biztosításához, valamint a vállalkozások és a nagyközönség bizalmának 
megteremtéséhez, hogy bizalommal kapcsolódjanak be az online platformokba; mivel 
egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítani a digitális közlekedési és idegenforgalmi 
platformok, valamint a hasonló szolgáltatásokat nyújtó hagyományos partnerek között;

G. mivel nagy szükség van a szolgáltatások széles körén alapuló integrált közlekedési 
megoldásokra, kiemelve a rendszert, nem pedig annak alkotóelemeit, és mivel a 
platformok szerepet játszhatnak a mobilitási szolgáltatás (MaaS), a logisztikai 
szolgáltatás (LaaS) és az együttműködésen alapuló mobilitás elősegítésében; mivel ez a 
digitalizáció nagy lehetőségeket teremthet a fenntartható, innovatív és multimodális 
közlekedési ágazat létrehozására, többek között a tömegközlekedési innováció révén; 
mivel a platformvállalatokra vonatkozó előretekintő keretnek foglalkoznia kell a 
potenciális környezeti és egészségügyi aggályokkal is, és maximalizálnia kell a 
mobilitás hatékonyságát, és mivel ezért el kell végezni a platformok környezetre 
gyakorolt hatásának mélyreható értékelését a közlekedés és az idegenforgalom 
területén, mert nincs elég ismeretük pozitív és negatív hatásaikról;

H. mivel a digitális közvetítő és együttműködési platformok elterjedése mélyrehatóan 
átalakítja a személy- és áruszállítást, különösen a vállalkozások és magánszemélyek 
számára nyújtott új, személyre szabott szolgáltatások, a multimodális szállítás 
fejlesztése, az elszigetelt területek összeköttetésének javítása, a városi mobilitás 
erősítése és az áramlásszervezés optimalizálása révén;

I. mivel a nagy sebességű vezeték nélküli és vezetékes internetkapcsolat elengedhetetlen a 
digitális közlekedési szolgáltatások továbbfejlesztéséhez; mivel az EU – például az 
általános adatvédelmi rendelettel1 és az európai digitális stratégiával – meghatározza a 
digitális szolgáltatások és termékek használatára vonatkozó szabályozási standardokat, 
de lemarad az új digitális vállalkozások és platformok EU-n belüli fejlődéséhez és 
növekedéséhez szükséges versenyfeltételek megteremtésében;

J. mivel az ételszállítás vagy a gyors városi kézbesítés céljából széles körben 
foglalkoztatott kerékpárosok veszélyeztetett úthasználóként különös védelmet 
igényelnek, mivel gyakran kedvezőtlen és nehéz időjárási körülmények között 
dolgoznak, ezért védőfelszerelést és balesetbiztosítást kell biztosítani számukra;

1. hangsúlyozza, hogy a platformgazdaságban működő egyes vállalkozásoknak a 
hagyományos gazdasággal szembeni versenyelőnye elfogadhatatlan, ha az elégtelen 
szociális védelemen és adókikerülésen alapul; hangsúlyozza, hogy – az egyenlő 
versenyfeltételek kialakítása céljából a platformgazdaság szereplői és a hagyományos 
vállalkozások, különösen a kkv-k között – a platformvállalatoknak, minden más 
vállalathoz hasonlóan, be kell tartaniuk a törvényes, többek között az uniós és tagállami 
foglalkoztatási, szociális, adóügyi, valamint munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági 
jogszabályokban lefektetett kötelezettségeiket; hangsúlyozza, hogy a kapcsolódó 
szakpolitikákat szükség esetén ennek megfelelően ki kell igazítani a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban működő online platformok és hagyományos üzleti modellek 
közötti egyenlő versenyfeltételek előmozdítása érdekében; ismételten hangsúlyozza, 
hogy minden közlekedési szolgáltatásnak meg kell felelnie a közlekedési ágazatra 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, HL L 119., 
2016.5.4., 1. o.
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vonatkozó uniós jogszabályoknak;

2. felhívja a Bizottságot, hogy a szociális partnerekkel együttműködve dolgozzon ki 
stratégiát a platform-munkavállalók jó munkafeltételeinek biztosítása érdekében, 
szükség esetén összehangolva e feltételeket a hagyományos formában foglalkoztatott 
munkavállalókéval, teljes mértékben tiszteletben tartva a tagállami munkaerőpiaci 
modelleket, a szociális partnerek autonómiáját, a tagállami hatásköröket és a 
platformgazdaság nyújtotta lehetőségeket és rugalmasságot; emlékezteti a Bizottságot, 
hogy alkalmazzon holisztikus megközelítést a platform-munkavállalókkal kapcsolatos 
olyan kihívások megoldására, mint a foglalkoztatási státusz, a munkafeltételek, a 
kiszámítható munkaidő, a szociális védelemhez való hozzáférés és a szociális 
párbeszéd, figyelembe véve ugyanakkor a platformgazdaság sokszínűségét;

3. hangsúlyozza, hogy minden munkavállaló számára hozzáférést kell biztosítani a 
szociális védelemhez és a megfelelő munkahelyi egészségvédelemhez és biztonsághoz, 
beleértve a védőeszközöket és a balesetbiztosítást, függetlenül az általuk végzett munka 
típusától; ezért felhívja a tagállamokat, hogy hajtsák végre a munkavállalók és az önálló 
vállalkozók szociális védelemhez való hozzáféréséről szóló 2019/C 387/01 tanácsi 
ajánlást2, és felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a platform-munkavállalókat 
a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó, 2021–2027 közötti 
időszakra szóló uniós stratégiai keretben;

4. felhívja a tagállamokat, hogy a szociális partnerekkel együttműködve vizsgálják meg, 
hogy szükség van-e az online platformok és az önálló vállalkozók egyértelmű 
fogalommeghatározására, és felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a tagállamokat a 
munka különböző jellemzőinek értékelésében a platform-munkavállalók jogállásának 
olyan módon történő meghatározása érdekében, amely valóban egyenlő 
versenyfeltételeket biztosít a platformok között, valamint a platformok és a 
hagyományos munkaerőpiac között, és lehetővé teszi új és innovatív üzleti modellek 
kidolgozását, miközben biztosítja a tisztességes versenyt és a megfelelő 
munkakörülményeket;

5. egyúttal felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vegyenek fontolóra innovatív, 
hatékony és társadalmilag előnyös határokon átnyúló megoldásokat, például egyfajta 
határokon átnyúló digitális rendszer létrehozását, amely összegyűjtené a platform-
munkavállalók szakmai tevékenységéből származó hozzájárulásokat, és ezeket a 
hozzájárulásokat átutalná annak a tagállami társadalombiztosítási rendszernek, 
amelyhez az adott munkavállaló tartozik, így biztosítva a szükséges országspecifikus 
szociális biztosítást és védelmet;

6. hangsúlyozza az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség szükségességét a 
közlekedési, kézbesítési és idegenforgalmi platformokon, különösen a szolgáltatásokat, 
a feladatok kiosztását, az árképzést, rangsorolást, az értékelő és jutalmazási 
rendszereket, a hirdetéseket és az adatok biztonságát érintő algoritmusok tekintetében;

7. üdvözli a mesterséges intelligencia területén tapasztalható jelentős újításokat, amelyek 
szerves részévé váltak a platformvállalatok üzleti modelljeinek és döntéshozatalának, és 
emlékeztet arra, hogy a mesterséges intelligencia platformokon való használatának 

2 A Tanács 2019. november 8-i ajánlása a munkavállalók és az önálló vállalkozók szociális védelemhez való 
hozzáféréséről (HL C 387., 2019.11.15., 1. o.)
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támogatnia kell a platform-munkavállalók egészségét, biztonságát, adatainak védelmét 
és munkafeltételeit; hangsúlyozza a vezetői döntések emberi felügyeletének és a 
munkavállalók azon jogának fontosságát, hogy fellebbezzenek a döntések ellen; felhívja 
a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a közlekedési vagy 
idegenforgalmi platformokon használt mesterségesintelligencia-rendszerek 
felügyeletének és szabályozási megfelelésének biztosítása érdekében egy megfelelő, 
meglévő ügynökségre bízzák az uniós szintű nyomonkövetési, végrehajtási és 
szankcionálási mechanizmusokat;

8. hangsúlyozza a munkavállalók számára az adatokhoz való hozzáférés jogát és az adatok 
hordozhatóságához való jogot, valamint az adatok platformok közötti 
interoperabilitásának fontosságát az általános adatvédelmi rendelettel összhangban, és 
arra ösztönzi a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a rendelet 88. cikkét a 
platform-munkavállalók jogos érdekeinek és alapvető jogainak védelme érdekében;

9. sürgeti a Bizottságot, hogy működjön együtt azokkal a tagállamokkal, amelyek olyan 
nemzeti projekteket dolgoznak ki, amelyek célja a foglalkoztatási gyakorlatokkal 
kapcsolatos elfogulatlan adatkészletek összegyűjtése, tárolása és elemzése a közlekedési 
és idegenforgalmi platformgazdaság különböző szegmenseiben annak érdekében, hogy 
meghatározzák a munkaerőpiaci integráció és a rugalmas munkavégzési modellek terén 
leginkább bevált gyakorlatokat, és fellépjenek a munkavállalók jogaival kapcsolatos 
problémák ellen tagállami és uniós szinten;

10. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a platform-munkavállalók megfelelő képviselete 
révén fokozzák a szociális párbeszédet; felhívja a Bizottságot, hogy a szociális és üzleti 
partnerekkel folytatott széles körű konzultációt és együttműködést követően végezze el 
az uniós versenyszabályok felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy a 
platform-munkavállalóknak valódi kollektív tárgyalásra vagy a tagállami munkaerőpiaci 
modellekkel összhangban álló, azzal egyenértékű párbeszédre legyen lehetőségük; 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak ratifikálniuk kell a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet vonatkozó egyezményeit, és meg kell erősíteniük a platform-munkavállalók 
azon jogát, hogy szakszervezetekbe szerveződjenek, és kollektív tárgyalásokat 
folytassanak;

11. kiemeli, hogy a munkavállalói jogok tiszteletben tartásának garantálása a fenntartható 
idegenforgalmi politika egyik alapvető eleme; hangsúlyozza a digitális platformok és az 
adatgyűjtés egyre fontosabb szerepét a turisztikai tevékenységekben; hangsúlyozza 
ezért, hogy a platform-munkavállalókra vonatkozó adatgyűjtés alapvető szerepet játszik 
majd az olyan valóban fenntartható turisztikai projektek megvalósításában, amelyek 
biztosítják, hogy az idegenforgalmi beruházások és a munkahelyek előnyhöz juttassák a 
helyi közösségeket és a munkavállalókat, miközben megkönnyítik a nyereség igazságos 
elosztását;

12. emlékeztet arra, hogy a nők a közlekedési ágazatban dolgozóknak csak 22%-át teszik ki, 
és emellett a közlekedési és idegenforgalmi ágazatban dolgozó platform-munkavállalók 
között is kisebbségben vannak, és az egyéni beszámolók arra utalnak, hogy a 
közlekedési ágazat női platform-munkavállalói rosszabb foglalkoztatási és 
munkafeltételekkel szembesülnek, mint a férfi kollégáik;

13. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák és ösztönözzék a 
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platformvállalatokat, hogy munkavállalóik szakmai lehetőségeinek bővítése érdekében 
dolgozzanak ki képzési és szakmai fejlődési útirányokat; hangsúlyozza, hogy 
rendszeres, kötelező biztonsági képzésekre és speciális képzésekre van szükség az 
idegenforgalmi és közlekedési ágazatokban, figyelembe véve a követelményeket és a 
fogyasztói elvárásokat, és biztosítva, hogy az online platformok és platform-
munkavállalók felelősségteljesen járjanak el, különös tekintettel a biztonságra, a 
védelemre, az egészségvédelemre, a magánélet védelmére és a pontos 
információszolgáltatásra; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsanak 
ösztönzőket a digitális karrierek számára, és értékeljék át az oktatást annak érdekében, 
hogy az megfeleljen a digitális kornak, a szakpolitikákat és az ösztönzőket pedig 
összpontosítsák a fiatalok felkészítésére a közlekedési és idegenforgalmi ágazat jövőbeli 
munkahelyeire;

14. rámutat arra, hogy a Covid19-világjárvány jelentősen növelte a közlekedési és a 
kézbesítési platformok növekedési ütemét, és ezekben az ágazatokban a platform-
munkavállalók számának növekedéséhez vezetett; elismeri, hogy a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatban dolgozó platform-munkavállalók egészségügyi és biztonsági 
kockázatoknak vannak kitéve, ezért megfelelő védőeszközökkel kell rendelkezniük; 
kiemeli, hogy a Covid19-világjárvány rámutatott arra, hogy biztosítani kell a szociális 
védelmet, például a betegszabadsághoz való hozzáférést és a munkanélküliség elleni 
védelmet; felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a közlekedési és idegenforgalmi 
platformokat, hogy biztosítsák a jelenlegi Covid19-világjárvány során közlekedési 
feladatokat ellátó platform-munkavállalók szociális védelmét, valamint munkahelyi 
egészségvédelmét és biztonságát.
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