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Varga Mihály miniszter úrnak
Nemzetgazdasági Minisztérium
Budapest
Tárgy: Miniszteri ülés Brüsszelben a „Kihelyezett Munkaerő Irányelvei”
témában
Tisztelt Miniszter Úr!
Megértéssel fogadjuk, hogy az Észt Elnökség általános szemléletmódot szándékozik kialakítani az Európai EPSCO
Tanács találkozóján, melyet október 23.-án tartanak a „Kihelyezett Munkaerők Irányelveinek” tárgyában.
Az Irányelvek ütköznek a zenei és előadó-művészi szektor szervezeteinek érdekeivel, mivel az előadó körutak jelentik
küldetésük lényegét és üzleti jellegét ebben a nagy mértékben mobil szektorban.
A Pearle-Live Performance Europe tagjaként, társaságunk a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége mély
aggodalmát szeretné kifejezni a jövőben tervezett, szektorunkat érintő szabályokkal kapcsolatban. A Pearle már évek óta
foglalkozik a Kihelyezett Munkaerő Irányelveinek bonyolultságával, abban az esetben, ha a kihelyezés rövid határidejű.
Ezzel a levéllel azonnali figyelmét kérjük a nagyon rövid kihelyezéssel és az aránytalan terhekkel, valamint az
akadályozó eljárásokkal, teljesítési költségekkel kapcsolatban, amelyek a kihelyezés tervezett módosításából adódnának.
A továbbiakban a Tanáccsal, majd az azt követő Európai Bizottsággal és Európai Parlamenttel folytatott tárgyalások
során támogatását kérjük külön megoldások vonatkozásában olyan mobilis szektorok számára, amelyek rövid idejű
kihelyezést jelentenek, mint például az előadó körutak.
A tervezett szabályok olyan aránytalan terheket jelentenek, hogy mindezek számos vendégszereplés lemondásához,
kevesebb bevételhez, előadói szervezetek bezárásához, munkák elvesztéséhez vezetnének, és nem utolsó sorban
hallgatóságunk számára is kevesebb kulturális ajánlattal tudnánk szolgálni.
Meggyőződésünk, hogy ez a forgatókönyv nem áll szándékában, ennél fogva kérjük, találja meg a módját annak, hogy
elkerüljük a legrosszabbakat. Ennek esetleges módjai lehetnének például:
-kivételt tennének szektorunk vonatkozásában (mint a hajózási kereskedelem vállalkozásainál ( cikkely 1,
paragrafus 2)
-a 3. cikkely kibővítése, 2. paragrafus, amely könnyebb eljárást tesz lehetővé 8 napon belüli áruk berendezésében
más rövid idejű kihelyzések esetében
-általános alkalmazás, választás helyett, minden tagállam által mentesség nélkül kevesebb, mint egy havi kihelyezés
esetében (cikkely 3, paragrafus 3 )
Az utóbbi lehetőséget az eredeti irányelv pontosan tartalmazza, hogy az aránytalan terhet a küldő munkáltató elkerülje
(valamint a küldő és fogadó ország adminisztrációját), mivel ez nem érintené egy havi kereset teljes időtartamát azon
tagállam tekintetében, ahol a munkát vállalták.

Speciális megközelítés szükséges annak érdekében, hogy a rövid időre kihelyezett munkaerő folytathassa tevékenységét.
Előre is köszönjük Önnek figyelmét és rendelkezésére állunk további információk vonatkozásában.
Tisztelettel,

Kovács Géza
elnök
sk.

