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2017. októberében kezdődött el a kiküldött munkásokra vonatkozó 1996-ban életbe lépő
szabályok felülvizsgálata. Kiküldött dolgozók alatt azokat a munkavállalókat értjük, akik
foglalkoztatójuk megbízásából külföldön végeznek munkát. Közülük sokakat speciális
tudások miatt foglalkoztatnak projekt-jelleggel más országokban, míg mások az építkezési,
fuvarozási, egészségügyi, gondozói szektorban dolgoznak. Jelenleg hozzávetőleg 2 millió
kiküldött dolgozó van az Európai Unióban, a szabályozás így a teljes európai
foglalkoztatottság 0,9%-ára vonatkozik. Mindemellett a kiküldött munkások aránya
bizonyos szektorokban, jellemzően az építkezések terén kiemelkedően magas, 35,9%.
Fogadó országok terén Luxemburg, Belgium és Ausztria és Németország a leginkább
érintett, a legtöbb munkavállalót kiküldő országok pedig Szlovénia, Szlovákia,
Horvátország és Lengyelország. Magyarország jelenleg a 6. legtöbb dolgozót kiküldő
ország.1
Az 1996 óta érvényben lévő szabályozás hiányosságai a kiküldött munkások
kiszolgáltatottságát eredményezték. A díjazás pontos összege határozatlan volt, így a
dolgozók fizetése ugyan a fogadó ország minimumbérével azonos összeg volt, egyéb
juttatások, pótlékok és járulékok viszont a küldő ország szabályozásai szerint jártak. Ebben
az igazságtalan és egyenlőtlen rendszerben dolgozók ezrei kerültek hátrányos helyzetbe
kizárólag kiküldött dolgozói státuszukból kifolyólag. Emellett számos visszaélésre került
sor, melyek a dolgozókat még hátrányosabb helyzetbe hozták. A zöldek álláspontja szerint
a tartósan kiküldött munkásokat a fogadó ország szabályozása szerinti juttatások,
prémiumok és szolgáltatások illetik meg. A kiküldötteknek fizetésének és juttatásainak egy
helyi munkavállaló fizetését és juttatásait kell tükröznie. A kiküldött munkások gyakran
rosszabb munkakörülmények között dolgoznak, mint a helyi dolgozók. A szolgáltatások
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szabad áramlásának biztosítása a belső, szabad piac működésének megerősítését
szolgálja. A kiküldött munkások szociális biztonságát azonban megfelelő szabályozásokkal
szükséges garantálni a piac optimális működésének érdekében.
A munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv célja a dolgozók szociális biztonságának
garantálása a fogadó országban. Az európai zöldek álláspontja szerint az egyenlő
bánásmód elve, a munkaerő szabad áramlása és a megfelelő fizetés minden dolgozót
egyaránt megillet. Az Európai Parlament törvényjavaslata 2 biztosítja a dolgozókat
megillető tisztességes fizetést a fogadó tagállam gyakorlataihoz és szabályaihoz
viszonyítva. A maximális időtartam, amelynek során egy munkavállaló külföldön
foglalkoztatható, lecsökken két évről 12 hónapra, mely további 6 hónappal kibővíthető. A
kiküldetésben, de valamiért szabálytalanul foglalkoztatottak is mostantól védelmet
élveznek az adott tagországban, és a munkaadójuk kötelessége a szabálytalanságok
felszámolása. Emellett univerzálisan érvényes kollektív szerződések is alkalmazhatóak a
kiküldöttekre. A szabályozás tárgyalása során a transzport szektorral kapcsolatos
problémákat is sikerült áthidalni. A szállítási szektorban dolgozókra a kompromisszum
szerint egy, a kiküldött munkásokra vonatkozó szabályozástól eltérő irányelv lesz
érvényes. A jogalkotási folyamat3 soron következő lépése a Tanács és a Parlament közötti
egyeztetés a végső változat elfogadása érdekében remélhetőleg 2018 folyamán.
Az irányelv megújítása rendkívül fontos lépés az Európai Unióban garantált szociális jogok
szempontjából. Ugyan az új szabályozás számos korábban fellépő problémát kiküszöböl,
az illegálisan foglalkoztatott munkavállalóknak nem nyújt megfelelő támogatást. Az
Uniónak ehhez hasonló lépésekre van szüksége a létbizonytalanság kiküszöböléséhez és
az igazságos, egyenlő bánásmód eléréséhez.
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