
A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó irányelv bevezetését 
figyelemmel kell követni és fehér-/feketelisták kialakításával 
kell kiegészíteni, a visszaéléseket pedig tiszta, hatékony 
büntetésekkel kell büntetni.

9  A munkáltatóknak felelősséget kell vállalniuk 
alvállalkozóik dolgozóiért.

Azon vállalatoknak, melyek alvállalkozókat alkalmaznak, 
méltányos munkakörülményeket kell biztosítaniuk a beszállítói 
láncban érintett összes dolgozónak. Nem lehet kifogás, hogy a 
méltánytalan bánásmódban részesülő dolgozók nem közvetlen 
alkalmazásukban állnak. Meg kell követelniük a tisztes 
körülmények biztosítását, és hatékony büntetőeszközökkel kell 
harcolniuk a visszaélő alvállalkozók ellen.

10  A bizonytalan alkalmazási feltételek között 
dolgozóknak meg kell szerveződniük, és 
hallatni kell hangjukat.

A szakszervezetek feladata, hogy a szolidaritásnak a 
bizonytalan alkalmazási feltételek miatti eróziója ellen 
harcoljanak, megszervezzék a bizonytalan alkalmazási 
feltételek között dolgozókat, képviseljék azokat, és érdekeiket 
foglalják be a kollektív szerződésekbe. A bizonytalan 
alkalmazási feltételek között dolgozóknak lehetőséget kell 
biztosítani és ösztönözni kell, hogy hallassák hangjukat, 
támogassák egymást, és szakszervezeti tagként küzdjenek a 
bizonytalan foglalkoztatási formák ellen.
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million members, affi liated to 130 national trade 
unions in 38 European countries in agriculture, 
food production and tourism.



6  A bizonytalan alkalmazási feltételek 
mellett dolgozóknak tiszta, egyszerű utat 
kell biztosítani az állandó munkahely 
megszerzéséhez.

Olyan módszerekre van szükség, melyek biztosítsák a 
bizonytalan alkalmazási feltételek mellett dolgozóknak az 
állandó munkahely megszerzésének lehetőségét, áttörve 
az „elsőrendű munkaerő” soraiból való társadalmi kizárás 
akadályait. Ez a megosztottság aránytalan mértékben sújtja az 
kiszolgáltatottabb dolgozói rétegeket, mint például a fiatalokat, 
nőket, bevándorlókat, ideiglenes és idénymunkásokat.

7  Európában a bizonytalan foglalkoztatási formák 
elleni harcra összpontosító szilárd, megfelelő 
pénzügyi támogatásban részesülő állami 
munkaközvetítő szolgáltatásokra van szükség.

Az állami munkaközvetítő szolgáltatásokat fenn kell tartani 
és meg kell erősíteni annak érdekében, hogy biztosítani tudják 
a dolgozók mozgásának követését, valamint a méltánytalan és 
törvénytelen eljárások ellen irányuló munkaügyi és szociális 
jogszabályok betartását Európában. Ezen feladatkörök 
ellátását nem célszerű magántulajdonban levő munkaközvetítő 
ügynökségekre bízni.

8  A munkaerő-kölcsönző ügynökségek és 
egyéb munkaközvetítők tevékenységének 
szabályozására hatékony jogszabályokra, és 
ezek szigorú érvényesítésére van szükség.

Arra kell kényszeríteni a munkaerő-kölcsönző ügynökségeket, 
hogy tiszteletben tartsák a tisztes megélhetéshez való jogot. 

1  Ha a munka ugyanaz, a munkakör ugyanaz 
– akkor ugyanazokat a jogokat és bérezést 
érdemli.

Ugyanahhoz a munkához ugyanolyan bérezést és 
munkakörülményeket kell biztosítani, függetlenül a 
munkavállaló munkaszerződésétől, származásától, 
nemzetiségétől vagy nemétől.

2  Az munka számít, nem a származás.

A ‘gazdaország elvét’ EU-szerte be kell vezetni. Minden 
munkavállaló számára biztosítani kell, hogy élhessen az 
illető ország által felkínált jogokkal és életkörülményekkel. 
Amennyiben a munkavállalókkal együtt viszik ki az 
alacsonyabb bérezést és szerényebb körülményeket, ez 
gazdasági és szociális szempontból károsan hat az egyénre, 
családokra, vállalatokra és közösségekre, aláaknázva a szociális 
párbeszédet és tisztességtelen verseny kialakulásához vezetve. 

3  Európa összes munkavállalója megérdemli, 
hogy méltányos minimálbéres védelemben 
részesüljön, akár kollektív szerződés, akár 
jogszabály formájában.

Az összes európai országban minden munkavállalóra kiterjedő, 
minden esetben tiszteletben tartandó, óvandó és érvényesítendő 
minimálbér-jogszabályoknak kell érvényben lenniük, 
függetlenül attól, hogy ezek a szociális partnerek tárgyalásának 
vagy jogszabályi felhatalmazás eredménye. 
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4  Az átláthatóság és a visszaélések 
elkerülése érdekében a munkaviszonyok 
leegyszerűsítésére és harmonizálására van 
szükség.

A bizonytalan foglalkoztatási formák éltető közege az EU-ban 
érvényben levő, a munkaviszonyokat szabályozó felosztott 
és bonyolult jogszabályi háló. A túlbonyolítás akadályozza 
a kizárás és megkülönböztetés elleni harcot, megnehezíti az 
átláthatóságot, további kezelési és ügyleti költségekkel jár, míg 
a rosszindulatú munkáltatóknak lehetőséget kínál a szociális 
jogszabályok megkerülésére. Tiszta, egyszerű és méltányos, az 
ILO szabványokkal, az Európai Szociális Chartával és a Tisztes 
munka agendával összhangban levő szabályozásokra van 
szükség EU szinten.

5  Minden munkavállalónak kollektív 
szerződés védelmét kellene élveznie – ez a 
leghatékonyabb védelem az ellen, hogy a 
munkavállalók ne szenvedjenek alacsony 
bérezésű munkától.

A védtelen dolgozókat kollektív szerződések védelme alá 
kell vonni, és a munkáltatóknak alapvető kötelessége, hogy a 
szakszervezetekkel konstruktív tárgyalásokat folytassanak. 
A kormányoknak olyan intézkedésekkel kell támogatniuk 
ezt a folyamatot, mint például a szociális partnerek 
tárgyalóképességének és a szociális párbeszéd fejlesztése, 
és a kollektív szerződéseknek minél átfogóbb védelmet kell 
biztosítaniuk annak érdekében, hogy mindenki egyenlő 
elbánásmódban és társadalmi befogadásban részesüljön.


