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JAVASLATOK 

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. tudomásul veszi a Bizottság ambiciózus migrációs menetrend létrehozására irányuló 

erőfeszítéseit és sürgeti az Európai Tanácsot, hogy nagyfokú igyekezetet és a részletek 

iránti fokozott figyelmet tanúsítva egységesen lépjen fel annak érdekében, hogy a 

migrációs válság tekintetében időszerű és határozott válaszokkal szolgáljon; sürgeti a 

Tanácsot, hogy proaktív módon konkrét tettekkel és gyors fellépésekkel, valamint a közös 

célok megvalósítását célzó gyakorlati intézkedésekkel támogassa a Bizottság munkáját, a 

szolidaritás és a felelősség tagállamok közti méltányos megosztása elveinek alapján; 

sajnálja, hogy egyes tagállamok akadályozzák az Európai Unió alapértékeihez – köztük a 

jogállamiság, az emberi jogok és a megkülönböztetésmentesség, a szolidaritás és a közös 

felelősség elvének tiszteletben tartása – igazodó, hatékony és fenntartható politikai 

megoldás elfogadását, illetve azzal szemben foglalnak állást; 

2. megállapítja, hogy a jelenlegi menekülthullám globális összefüggésben vizsgálandó 

európai kihívást jelent, és azzal ezért az Európai Tanácsban is foglalkozni kell; 

3. hangsúlyozza, hogy a menekült-beáramlás társadalmi dimenziója szükségessé teszi a 

közös európai menekültügyi politikát, az európai kvótamegállapodásokról folytatott vitát, 

és a különösen sérülékeny menekültcsoportok helyszínen való regisztrálását a szóban 

forgó válságrégiókkal határos, túlterhelt államokban; 

4. hangsúlyozza, hogy a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek 

beáramlásának kezelésére vonatkozó egyetlen kivitelezhető megoldás egy állandó 

áthelyezési mechanizmus mihamarabbi létrehozása valamennyi tagállam vonatkozásában; 

rámutat, hogy ami a középtávú perspektívát illeti, a jelenlegi menekültválság által felvetett 

kérdés az, hogy hajlandó-e Európa a menekülteket integrálni a társadalomba, tekintettel 

arra, hogy a menekültek nem állandó tartózkodásra törekednek; hangsúlyozza, hogy az 

oktatás és a foglalkoztatás alapvető fontosságú a menekültek és a migránsok sikeres 

integrálásához; ezért felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal való rendkívül szoros 

együttműködésben hozzanak azonnali intézkedéseket és válasszanak olyan tervet, amely a 

menekültek társadalmi befogadását és a gazdasági válság nyomait még mindig viselő 

európai munkaerőpiacba való integrálását célozza és mozdítja elő, figyelembe véve a 

gazdasági migránsok és a menekültek közti különbségeket; 

5. hangsúlyozza, hogy a valódi integráció kétirányú folyamat, amely megköveteli a 

menekültek és Európa és az európai polgárok kölcsönös elkötelezettségét; 

kulcsfontosságúnak tartja a menekültek jogállásának elismerésére és a menekültek 

célországok közötti elosztására szolgáló hatékony és gyors rendszer biztosítását, hogy 

mihamarabb megkezdődhessen a társadalmi befogadás és a munkaerő-piaci integráció 

folyamata; sürgeti a Bizottságot, hogy minden tagállamban mozdítsa elő a felfelé irányuló 

szociális védelmi konvergenciát és a munkavállalási engedélyek általánosan gyors 

kiadását az menekült jogállásúként elismert személyek számára; 

6. felhívja a tagállamokat, hogy cseréljék ki egymással a bevált gyakorlatokat a menekültek 
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európai társadalomba való, illetve munkaerő-piaci integrálása tekintetében; felhívja a 

Bizottságot, hogy a tagállami tapasztalatokra támaszkodva terjesszen elő ajánlásokat a 

szóban forgó folyamat hatékony végrehajtására; 

7. emlékeztet a bevándorlási integrációs politikára vonatkozó közös európai uniós 

alapelvekre1, amelyek az integráció megközelítésének alapját képezik; 

8. felhívja a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a nemzetközi védelemre szorulók 

és a kiszolgáltatott helyzetű csoportok – köztük a kísérő nélküli kiskorúak, a nők, a 

fiatalok, a gyermekek és az idősek – igényeire, és lehetőség szerint az indulás előtti 

szakaszban mozdítsa elő a harmadik országokban az ehhez kapcsolódó fellépéseket; kéri, 

hogy a társadalmi és munkaerő-piaci integrációs folyamat során fordítsanak külön 

figyelmet a nők gyakran kiszolgáltatott helyzetére; aggodalommal tölti el a kísérő nélküli, 

eltűnt menekült gyermekek magas száma, és felhívja a hatóságokat, hogy indítsanak 

vizsgálatot hollétük megállapítása érdekében; 

9. ösztönzi a Bizottságot, hogy fokozza a vállalkozásokkal és a munkavállalókkal a 

migrációról és a képzettségekről folytatott párbeszédet annak érdekében, hogy adott 

ágazatokban meghatározzák a munkaerő-piaci hiányokat, ideértve a vállalkozói szellemet 

is, valamint hogy megfelelően kezelt, legális migrációs csatornák és foglalkoztatási 

lehetőségek nyíljanak a menekültek számára;  úgy véli, hogy e párbeszédnek az érdekek 

kiegyensúlyozott képviseletén kell alapulnia a migránsok és menekültek jogokon alapuló 

munkaerő-piaci integrációja érdekében; 

10. hangsúlyozza, hogy az uniós integrációs politikák kidolgozásakor a menekültekre 

vonatkozó állandó áthelyezési mechanizmusban figyelembe kell venni a munkaerő-piaci 

adatokat, különösen a munkanélküliségre, a munkalehetőségekre és a szociális helyzetre 

vonatkozó mutatókat annak érdekében, hogy e folyamat a befogadó – és különösen a 

gazdasági válság által legkeményebben sújtott – régiókban, illetve a leginkább eladósodott 

és még mindig a költségvetési konszolidáció szakaszában lévő tagállamokban ne rontsa a 

társadalmi-gazdasági helyzetet, valamint a menekültek jobb társadalmi befogadásának és 

munkaerő-piaci integrációjának biztosítása céljából, szem előtt tartva, hogy a szóban 

forgó területek és azok lakosságának társadalmi és gazdasági biztonsága olyan tényező, 

amely teljesen független a jelenlegi menekültválságtól, tekintettel a szóban forgó régiók 

jelenlegi foglalkoztatási lehetőségeire; 

11. megjegyzi, hogy javítaná a menekültek integrációs lehetőségeit egy olyan rendszer, 

amelyben a menedékkérők, amennyiben ez a gyakorlatban kivitelezhető, abban a 

tagállamban kérhetnének menedéket, ahol már rendelkeznek családi vagy közösségi 

kapcsolatokkal, vagy jobb munkavállalási kilátásokkal;  

12. hangsúlyozza, hogy ki kell alakítani a migráció átfogó, az Európa és az európai gazdaság 

előtt álló jelentős demográfiai kihívásokat is felölelő megközelítését; ugyanakkor rámutat, 

hogy a menekültek és migránsok közép- és hosszú távú integrációja egyben lehetőséget 

kínál a demográfiai fejlődésre és Európa készségbázisának megerősítésére; felhívja a 

tagállamokat, hogy állítsák össze a menekültek munkavállalói profiljának digitális 

nyilvántartását a menekültek áthelyezésének a nemzeti és regionális munkaerő-piaci 

helyzettel való összehangolása érdekében; 

                                                 
1 A Tanács 2004. november 19-i következtetései. 
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13. rámutat, hogy a Bizottság jelezte, hogy az európai alapokat, így az Európai Szociális 

Alapot (ESZA) is, igénybe lehetne venni a menekültek integrációjának támogatására; 

felszólítja az alapkezelő hatóságokat, hogy azokat a lehető leghatékonyabban használják 

fel a menekültek integrációjának oly módon való segítése céljából, amely nem válik az 

egyéb célok és kedvezményezettek, különösen a legveszélyeztetettebb csoportok kárára, 

valamint hogy biztosítsák, hogy ez valamennyi kedvezményezett javát szolgálja; 

megjegyzi, hogy a Bizottság azt is jelezte, kész segítséget nyújtani az irányító hatóságok 

számára az ESZA operatív programjainak adaptálásában, hogy a migránsok és menekültek 

integrálása során ne sérüljenek az ESZA foglalkoztatási céljai; emellett felhívja a 

figyelmet azokra az alapokra is, amelyek a sokszínűség és az egyenlőség kezelésével 

kapcsolatos munkahelyi képzések nyújtásához, valamint az integrációs intézkedések 

tekintetében a helyi és regionális önkormányzatok támogatásához állnak rendelkezésre; 

14. a többéves pénzügyi keret 2016-ra tervezett, félidős felülvizsgálatában annak biztosítására 

hívja fel a Bizottságot, hogy az EU költségvetése – és különösen az Európai Szociális 

Alap – helyezzen nagyobb súlyt a menekült jogállással rendelkezők társadalmi és 

munkaerő-piaci integrációjára;  felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alapnak (AMIF) a harmadik országbeli állampolgárok 

társadalmi és munkaerő-piaci integrációját célzó intézkedések keretében történő 

felhasználásával kapcsolatos lehetőségeket; felszólítja a tagállamokat, hogy más uniós 

alapokkal összekapcsolva maradéktalanul használják ki az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapot, hogy középtávon biztosítsák a beáramló menekültek integrálásához szükséges 

beruházásokat; felhívja a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatának 

keretében növelje a szociális politikákra elkülönített összeget a kohéziós politika 

megerősítése céljából, hogy az képes legyen kezelni a menekültek munkaerő-piaci 

integrációját és társadalmi befogadását;  

15. felszólítja a tagállamokat, hogy az állami foglalkoztatási szolgálatokat lássák el kellő 

erőforrásokkal a munkavállalásra jogosult menekültek munkaerő-piaci integrációjának 

maradéktalan megvalósítása érdekében; hangsúlyozza, hogy az állami foglalkoztatási 

szolgálatok európai hálózata fontos szerepet játszhat a migránsok európai munkaerő-piaci 

integrálásában; 

16. emlékeztet továbbá annak fontosságára is, hogy szükség esetén segítséget nyújtsanak a 

kkv-knak a migráns munkavállalók foglalkoztatásához; 

17. hangsúlyozza, hogy a munkaerőpiachoz való hozzáférés kulcsfontosságú szerepet játszik a 

menekültek beilleszkedésében és méltóságuk megőrzésében; üdvözli, hogy egyes 

tagállamok a 2013/33/EU1 irányelv átültetése összefüggésében erőfeszítéseket tettek a 

menekültek munkaerőpiachoz való hozzáférését illetően megállapított határidő 

csökkentése érdekében; 

18. felszólítja a tagállamokat, hogy alaposan vizsgálják meg oktatási rendszerüket annak 

megállapítása érdekében, hogy miként integrálhatók a menekültek gyermekei a lehető 

leggyorsabban az oktatási folyamatba; 

19. ismételten kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal egyeztetve dolgozzon ki a meglévő 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/33/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelmet kérelmezők 

befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 180., 2013.6.29., 96. o.). 
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európai rendszerekkel összhangban álló, egységes rendszert az oklevelek 

egyenértékűségének és a képesítések hivatalos és nem hivatalos, lehetséges elismerésének 

lehetővé tétele és meggyorsítása érdekében, ugyanakkor ezt kapcsolja össze az elismerés 

és egyenértékűség tagállamok közötti, európai szintű szabványosításával, ezáltal segítve a 

menekülteknek és a migránsoknak, hogy teljes mértékben beilleszkedjenek a 

társadalomba és a képesítésüknek megfelelő szinten dolgozzanak, ne pedig az alatt, 

ahogyan az gyakran történik; 

20. hangsúlyozza, hogy a menedékkérők és menekültek számára rendelkezésre álló orvosi és 

pszichológiai támogató szolgáltatásokon kívül könnyen hozzáférhető képzést kell 

biztosítani a menekültek és a migránsok számára, valamint hogy amint az áthelyezett 

emberek megérkeznek az áttelepítés helyszínéül szolgáló állam területére, az áthelyezési 

program szerves részeként sürgősen nyelvi képzésben és integrációs oktatásban kell 

részesülniük; 

21. emlékeztet arra, mennyire fontos, hogy az Unión belüli munkavállalás során szerzett 

készségeket is validálják annak érdekében, hogy hozzáadott értékkel szolgáljanak az 

egyének számára, amennyiben elhagynák az Uniót, hogy egy másik országban 

dolgozzanak; 

22. megjegyzi, hogy a menekültek és a migránsok befogadó közösségekbe való 

zökkenőmentes integrációja jogokon alapuló megközelítést tesz szükségessé és 

megköveteli minden intézményi és civil társadalmi erő mobilizálását, mivel a szociális 

partnerek szerepet játszhatnak a migránsok és menekültek gyorsabb helyi munkaerő-piaci 

integrációjából fakadó előnyök kihasználásában; felhívja a tagállamokat, hogy az 

integrációs stratégiák kidolgozásakor megfelelően vegyenek figyelembe minden érintett 

érdekelt felet; 

23. felszólítja a tagállamokat, hogy jól előkészített tájékoztató kampányok révén készítsék fel 

a helyi társadalmat a menekültek és családjaik fogadására; 

24. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő és támogassák a szervezett 

civil társadalom kezdeményezéseit, amelyek célja, hogy segítséget nyújtsanak a 

migránsoknak és a menekülteknek például a migránsok kapcsolattartó pontjainak európai 

hálózatán és a UnionMigrant Net szervezeten keresztül, csak hogy néhány példát 

említsünk a migránsokat információkkal és integrációs segítségnyújtással ellátó 

kapcsolattartó pontok közötti, határokon átnyúló együttműködésre; 

25. felhívja a Bizottság figyelmét, hogy a migránsok be nem jelentett munkavállalása veszélyt 

jelent a migránsok egészségére és biztonságára nézve, és megfosztja őket munkavállalói 

és szociális biztonsághoz fűződő joguktól; sürgeti a Bizottságot, hogy akadályozza meg a 

munkaerő-kizsákmányolás súlyos formáit; emlékeztet rá, hogy a munkáltatókkal szembeni 

szankciókról szóló irányelv1, illetve az idénymunkásokról szóló irányelv2 értelmében a 

munkáltatók büntethetők a migráns munkaerő kizsákmányolásáért; felhívja a Bizottságot, 

                                                 
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i 2009/52/EK irányelve az illegálisan tartózkodó harmadik 

országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó 

minimumszabályokról, HL L 168., 2009.6.30., 24. o. 
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/36/EU irányelve a harmadik országbeli 

állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről, 

HL L 94., 2014.3.28., 375. o. 
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hogy igyekezzen olyan, az integrációt jobban középpontba helyező rendszert kialakítani, 

amely e problémák valamennyi aspektusát felöleli, többek közt annak érdekében, hogy a 

menekültek számára megfelelő védelmet biztosítson a migráns munkaerővel szemben 

elkövetett visszaélések felszámolása céljából; 

26. emlékeztet arra, hogy a kétszintű munkahelyi rendszer elkerülése érdekében fontos, hogy 

a migráns munkavállalók maradéktalanul érvényesíthessék munkavállalói jogaikat, 

ideértve a szakszervezeti tagsághoz való jogot is; 

27. rámutat, hogy a menedékkérővel kötött munkaszerződés mind a munkavállaló, mind a 

foglalkoztató számára kockázatot jelent, amennyiben a menedék iránti kérelmet 

elutasíthatják; véleménye szerint ez veszélyeztetheti a származási országba való 

visszaküldés politikája tekintetében követett bizottsági célokat is; 

28. rámutat, hogy a menedékkérők többsége, akiknek valamelyik tagállamban elutasították a 

menedékkérelmét, jogi státusz nélkül marad az Unióban, ami azt jelenti, hogy egyre több 

az olyan, illegális migráns, akiknek nincs joga munkát vállalni, és akiknek a gyermekei 

nem részesülhet oktatásban; ezért hangsúlyozza, hogy ellenőrizni kell és figyelemmel kell 

kísérni az illegális migránsokat, mivel a társadalmi kirekesztés és a szegénység fenyegeti 

őket, miáltal fogékonnyá válnak mindenféle külső hatásra, többek között a radikalizmusra; 

29. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a migránsok származási országában 

folytassanak tájékoztató kampányokat annak érdekében, hogy pontos és megfelelő 

információval lássák el őket az Unióba való belépéshez szükséges jogi eljárásokról, 

valamint a tagállamokon belüli jogaikról és kötelezettségeikről, biztosítandó, hogy az 

utazást választók kérelmei érvényesek és jogszerűek legyenek; 

30. hangsúlyozza, hogy az Uniónak az Európába igyekvő személyek számára jogszerű 

lehetőségeket kell kínálnia az EU-ba történő belépéshez és az ott-tartózkodáshoz, valamint 

lehetőséget kell kínálnia arra is, hogy az Unióban való tartózkodásuk ideje alatt meg 

tudják változtatni migráns jogállásukat, továbbá valódi körkörös migrációs politikát kell 

kidolgoznia; kéri, hogy hozzanak létre munkavállalási célú bevándorlásra kijelölt folyosót 

az uniós tagjelölt országokban, amely ezen országok állampolgárai számára könnyített 

hozzáférést biztosítana az európai munkaerőpiachoz; 

31.  felhívja a Bizottságot, hogy a kékkártyáról szóló irányelv1 felülvizsgálata során 

alkalmazzon ambiciózus megközelítést a kékkártya jelentőségének megerősítése céljából, 

amely a harmadik országból származó, magasan képzett munkavállalók esetében 

alkalmazandó, és amely az uniós munkaerő-piaci hiány betöltése révén segít kezelni az 

Unió előtt álló demográfiai kihívásokat; hangsúlyozza, hogy a magasan képzett migránsok 

eszközként szolgálhatnak a többi harmadik országbeli állampolgár európai társadalomba 

való integrálásához és asszimiláláshoz, valamint hangsúlyozza, hogy a migrációs helyzet 

átfogó értékelésére van szükség, ami kiterjed az európai munkaerőpiacon fennálló hiányok 

felszámolására irányuló olyan fellépési lehetőségek értékelésére is, amelyek mindenki 

számára előnyökkel járnak; 

                                                 
1 A Tanács 2009. május 25-i 2009/50/EK irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű 

képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (HL L 155., 

2009.6.18., 17. o.). 
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32. javasolja a jelentős számú menekültet és migránst befogadó déli országoknak nyújtandó 

segélyek jelentős mértékű növelését, valamint az Egyesült Nemzetek Menekültügyi 

Főbiztosságával és a helyszínen tevékenykedő nem kormányzati szervezetekkel való 

együttműködés szorosabbra fűzését. 
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