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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a migránsok integrációjáról, ennek munkaerő-piaci hatásairól és az EU-ban a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásának külső dimenziójáról (2012/2131(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinációjának külső dimenziójáról 
szóló, 2012. március 30-i bizottsági közleményre (COM(2012)0153),

– tekintettel a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános megközelítésről szóló, 
2011. november 18-i bizottsági közleményre (COM(2011)0743),

– tekintettel a harmadik országbeli állampolgárok integrációjának európai programjáról 
szóló, 2011. július 20-i bizottsági közleményre (COM(2011)0455), 

– tekintettel az „Út a munkahelyteremtő fellendülés felé” című, 2012. április 18-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0173),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a harmadik országbeli 
állampolgárok integrációjának európai programjáról az Európai Parlamenthez, a 
Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához 
intézett bizottsági közleményről szóló, 2012. február 22-i véleményére (SOC/427),

– tekintettel a Régiók Bizottságának az integráció új európai programjáról szóló, 2012. 
február 16-i véleményére,

– tekintettel a 2012. február 20-i 2012. évi közös foglalkoztatási jelentésre,

– tekintettel a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap 2007 
és 2009 között elért eredményeiről és végrehajtásának minőségi és mennyiségi 
szempontjairól szóló, 2011. december 5-i bizottsági jelentésre (COM(2011)0847),

– tekintettel „Az Európai Integrációs Fórum hatodik ülése: A származási országok bevonása 
az integrációs folyamatba (Brüsszel, 2011. november 9–10.)” című összefoglaló 
jelentésre,

– tekintettel „A migránsok integrációja és ennek munkaerő-piaci hatásai” című tanulmányra 
(Európai Parlament, 2011),

– tekintettel az „Európai Migrációs Hálózat szintézisjelentése: A munkaerőigény migráció 
általi fedezése” című tanulmányra (Európai Parlament, 2011),

– tekintettel a „Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration (Gallup World 
Poll: A globális migráció számos arca)” című tanulmányra (IOM és Gallup, 2011),

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében 2010. május 4-én 
ülésező képviselői által az integrációról mint a fejlődés és a társadalmi kohézió 
mozgatórugójáról elfogadott következtetésekre,
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– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak a munkavállalási céllal érkező 
migránsok integrációjáról szóló, 2010. március 17-i véleményére (SOC/364),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az integrációról és a szociális 
menetrendről szóló, 2010. február 17-i véleményére (SOC/362),

– tekintettel „A polgárokat szolgáló és védő, nyitott és biztonságos Európa” című, 2009. 
december 10–11-i Stockholmi Programra,

– tekintettel az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató 
munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról 
szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. 
május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvre (a „kék kártyáról szóló irányelv”)2,

– tekintettel a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével 
kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. 
december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel az Európai Unióban az alapvető jogok helyzetéről (2004–2008) szóló, 2009. 
január 14-i állásfoglalására4,

– tekintettel a körkörös migrációról, valamint az Európai Unió és harmadik országok közötti 
mobilitási partnerségekről szóló, 2007. május 16-i bizottsági közleményre 
(COM(2007)0248),

– tekintettel a bevándorlók Európai Unióba történő beilleszkedésére vonatkozó stratégiákról 
és eszközökről szóló, 2006. július 6-i állásfoglalására,5,

– tekintettel a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén 
folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról szóló, 
2005. október 12-i 2005/71/EK tanácsi irányelvre6,

– tekintettel a harmadik országok állampolgárainak az Európai Unióban történő 
beilleszkedése keretrendszerének közös programjáról szóló, 2005. szeptember 1-jei 
bizottsági közleményre (COM(2005)0389),

– tekintettel „A Hágai Program: Tíz prioritás a következő öt évre – Partnerség Európának a 
szabadság, biztonság és jog területén való megújulásáért” című, 2005. május 10-i 
bizottsági közleményre (COM(2005)0184),

                                               
1 HL L 168., 2009.6.30., 24. o.
2 HL L 155., 2009.6.18., 17. o.
3 HL L 348., 2008.12.24., 98. o.
4 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0019.
5 Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0318.
6 HL L 289., 2005.11.3., 15. o.
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– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak 2004. november 19-én ülésező 
képviselői által az Európai Unióban a bevándorlók integrációjára irányuló politika közös 
alapelveiről elfogadott következtetésekre,

– tekintettel az 1999. október 15–16-i tamperei programra,

– tekintettel a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód 
általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi 
irányelvre1,

– tekintettel a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 2000/43/EK tanácsi 
irányelvre2,

– tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló, 2004. április 29-i 
883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre3,

– tekintettel a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK rendelet harmadik országok e 
rendeletek által csupán állampolgárságuk miatt nem érintett állampolgáraira való 
kiterjesztéséről szóló, 2010. november 24-i 1231/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre4,

– tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásával kapcsolatos 2012. március 
30-i bizottsági javaslatokra (COM(2012)0156, COM(2012)0157, COM(2012)0158 és 
COM(2012)0152),

– tekintettel az Európai Bíróság C-214/94., C-112/75., C-110/73., C-247/96., C-300/84., C-
237/83. és C-60/93. sz. ügyekben hozott ítéleteire,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 48., 78., 79. és 352. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére,

– tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint az Állampolgári 
Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, a Külügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság és a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

A. mivel a keresőképes korú európai népesség 2012-től zsugorodik, és bevándorolás nélkül 
az elkövetkező tíz évben 14 millió fővel csökken;

B. mivel ez a szakemberhiány az EU mintegy 10%-os munkanélküliségi rátája (23,8 millió 
ember) ellenére már most látható, az elkövetkező években pedig még tovább fog nőni, és 
például 2015-ben 380 000–700 000 IT-álláshely betöltetlen lesz;

C. mivel az EU ugyan migránsok folyamatos beáramlására számíthat, a legkiválóbb elmékért 

                                               
1 HL L 303., 2000.12.2., 16. o.
2 HL L 180., 2000.7.19., 22. o.
3 HL L 166., 2004.4.30., 1. o.
4 HL L 344., 2010.12.29., 1. o.
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azonban globális versenyt folytat;

D. mivel Európa vonzereje a munkaerőpiacra való aktív belépéstől, a sikeres integrációtól, a 
migráns hátterű tanulók befogadó kultúra keretében történő sikeres oktatásától és 
képzésétől, valamint az adminisztratív akadályok felszámolásától is függ; 

E. mivel a 2011-es Gallup World Poll számai azt mutatják, hogy világszerte kétszer annyi 
potenciális migráns nyilatkozik úgy, hogy munkavállalás céljából inkább csak 
ideiglenesen hagyná el országát, mint azok, akik tartósan kivándorolnának egy másik 
országba;

F. mivel a sikeres integráció kulcsa a foglalkoztatás;

G. mivel a becslések szerint 1,9–3,8 millió bevándorló él és dolgozik illegálisan az EU-ban;

H. mivel 2000 óta az új munkahelyek mintegy egynegyedének létrehozását bevándorlók 
hozzájárulása tette lehetővé;

I. mivel a migráns hátterű tanulók már az oktatási rendszerben hátrányos bánásmódban 
részesülnek, és gyakran végzettség nélkül hagyják el az oktatási intézményt;

J. mivel a gazdasági globalizáció társadalmi globalizációval jár együtt, és ez mindenekelőtt 
az uniós polgárok és a harmadik országbeli állampolgárok szociális biztonságának külső 
koordinálására gyakorol hatást;

K. mivel az egyes tagállamok nem tudnak majd minden harmadik országgal kétoldalú, 
viszonos megállapodást kötni a szociális biztonságról, és egy ilyen vállalkozás 
széttöredezett rendszerhez vezetne, amelyet az uniós polgárok közötti egyenlőtlen 
bánásmód jellemezne; mivel ezért európai szintű cselekvésre van szükség;

L. mivel a harmadik országok állampolgárainak munkaerő-piaci integrációja és az azzal 
együtt járó általános integráció feladata a Bizottság számos főigazgatósága és az Európai 
Külügyi Szolgálat között oszlik meg; 

1. hangsúlyozza, hogy a munkaerő-piaci és társadalmi integráció mindkét oldalról 
szerepvállalást követel meg, különösen a fogadó országban a nyelvtanulás, a jog és a 
politikai rendszer ismerete, a hagyományok, a szokások és a társadalmi együttélés terén;

2. úgy véli, hogy a tagállamok integrációs politikájának és intézkedéseinek 
differenciáltabbnak, célzottabbaknak és jobb minőségűnek kell lenniük, eközben pedig 
főként különbséget kell tenni az eltérő célcsoportok, például a magasan és alacsonyan 
képzett munkavállalók, az uniós polgárok és a harmadik országok állampolgárai, az 
állásajánlatot kapó és nem kapó migránsok stb. között; 

3. ezért kéri, hogy helyi, nemzeti és európai szinten a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítéséhez hasonlóan teljességre törekvő szemléletet kövessenek; ezért kéri az 
„integráció általános érvényesítése” elvének bevezetését, amelynek keretében az 
integrációs kérdéseket valamennyi politikai, jogalkotási és finanszírozási eszközben 
figyelembe veszik; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy hozza létre az integrációval 
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foglalkozó, szolgálatokon átívelő csoportot, amely az integrációval, a (munkavállalási 
célú) migrációval és a munkaerő-piaci integrációval foglalkozik, és felöleli az ezzel a 
kérdéssel foglalkozó összes főigazgatóságot és az Európai Külügyi Szolgálatot;

4. hangsúlyozza a származási országok munkaerő-piaci integrációval kapcsolatos 
felelősségét, ami abban áll, hogy nyelvi és előkészítő kurzusokat és információkat 
biztosítanak, valamint kapcsolatokat adnak a diaszpórához vagy biztosítják a fogadó 
országban működő nagykövetségek szolgálatait;

5. kéri, hogy a nyelvi és integrációs programok az európai demokrácia és jogállamiság 
történetét, értékeit és alapelveit közvetítsék, és ennek során jutassák érvényre a nők 
szerepét, a kisebbségi jogokat és a LMBT-jogokat;

6. felszólítja a tagállamok, hogy a külföldi hallgatók számára könnyítsék meg a hazai 
munkaerőpiachoz való hozzáférést, mivel ők már a fogadó országban élve, a 
nyelvismereten és a hazai képesítés megszerzésén keresztül már integrálódtak; emellett 
rámutat arra, hogy az EU számára nemzetgazdasági szempontból is kedvezőtlen, ha a 
diplomásokra fordított befektetéseket elpazarolják azzal, hogy nem vállalhatnak munkát 
az EU-ban;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki és vezessen be egy közös európai 
kritériumorientált pontrendszert, amelyben a tagállamok önkéntes alapon részt vehetnek; 
megállapítja, hogy ezt a rendszert a sürgősen szükséges szakemberek bevonásának 
megkönnyítése érdekében hozzá lehetne igazítani a munkaerő-piaci körülményekhez;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a fent említett pontrendszerrel összefüggésben gondolja át 
az EURES keretében egy nemzetközi platform kidolgozását szabványosított állás- és 
képességprofilokról, hogy ezzel megkönnyítse a munkakereső migránsok toborzását és 
összehasonlítását;

9. hangsúlyozza, hogy ha egy tagállam részt vesz a fent említett pontrendszerben, az 
vonzerőt és egyszerűsítést jelent azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a 
képesítéssel rendelkeznek; 

10. hangsúlyozza a szakképzett munkaerő keresletorientált migrációjának fontosságát, és kéri, 
hogy a Bizottság és a tagállamok – régióikkal és városaikkal együttműködve – vezessék 
be a munkaerő iránti kereslet meghatározásának közös európai koordinálását, hogy jobban 
irányítani tudják a munkavállalási célú migrációt;

11. ajánlja, hogy ez a rendszer sorolja fel a hiányszakmákat, és a munkáltatói adatok alapján 
elemezze a keresletet;

12. felszólítja a tagállamokat, hogy az állandó szakemberhiány ellenére és miatt ne veszítse 
szem elől az EU-n belüli mobilitást, és ennek megfelelően helyezze előtérbe a más 
tagállamokból származó uniós polgárok toborzását és integrációját is;

13. kéri, hogy a migránsok könnyebben hozzáférhessenek a munkaerőpiachoz, és a 
végzettségeik, képesítéseik és készségeik gyors és költségkímélő elismerésével és 
validálásával számolhassanak; 
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14. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy lehetőség szerint kapcsolják össze a 
menekültügyi és munkaerő-piaci politikát, és a menedékkérők számára lehetőleg gyorsan 
tegyék lehetővé a munkaerőpiachoz való hozzáférést;

15. kéri, hogy a migránsokat közvetlenül tartózkodásuk kezdetén készítsék fel a hazai
munkaerőpiacra; ebben az összefüggésben rámutat a munkaerő-piaci beilleszkedés a 
migránsok mentorálásához, az integrációs iránymutatásokhoz és a „migránsok a 
migránsokért” programhoz hasonló, bevált gyakorlataira;

16. javasolja a tagállamoknak, hogy a munkahelyi sokszínűség előmozdítása során cseréljék 
ki és fejlesszék tovább a bevált gyakorlatokat, mint amilyen a coaching, az induló 
vállalkozások támogatása, a beilleszkedési programok, a támogatott munkahelyek, a 
fókuszcsoportok, a diverzifikációs tervek, a munkavállalókkal való egyéni foglalkozás, a 
nyelvi és kompetenciaképzés, valamint a megkülönböztetésellenes kampányok;

17. elismeri a körkörös (munkavállalási célú) migrációban rejlő lehetőséget, hogy 
„háromszorosan nyertes helyzetet” eredményezhet, amelyből a migráns, a fogadó ország 
és a származási ország is hasznot húz, és felszólítja a tagállamokat, hogy legyenek 
nyitottak a migráció e formájával szemben;

18. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék az együttműködést a harmadik 
országokkal a körkörös migráció terén, és vonják be őket a tárgyalásokba és 
szerződésekbe, különösen a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános 
megközelítés keretében, valamint az ahhoz kapcsolódó migrációs és mobilitási 
párbeszédekbe és a mobilitási partnerségekbe;

19. kéri, hogy támogassák a körkörös migrációra irányuló intelligens stratégiákat, amelyek 
magukkal hozzák a biztonságos munkahelyek létrehozásához és az illegális bevándorlás 
megakadályozásához szükséges forrásokat és jogi garanciákat és feltételeket;

20. hangsúlyozza, hogy ennek során ésszerű a fogadó országba való megérkezés előtt nyújtott 
nyelvi és kompetenciaképzés, valamint a visszatérésre való felkészítés, és emlékeztet arra 
a lehetőségre, hogy úgynevezett „pre-departure desks”-t (kiutazásra felkészítő irodákat) 
hoznak létre a származási és fogadó országban; 

21. ebben az összefüggésben felszólítja a Bizottságot, hogy erősítse a kapcsolatokat a 
munkaerőigény, a körkörös migráció, a fejlesztési politika és a külpolitika között, és ezt 
kezelje prioritásként; 

22. rámutat arra, hogy számos potenciális migránsnak a származási országában hosszú 
várakozási idővel kell szembesülnie a tagállamok konzuli szolgálatain, és így rendkívül 
nehéz a megfelelő idejű, megbízható és zökkenőmentes munkaerő-közvetítés egy 
körkörös munkaviszonyba; ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
gondolják át mélyebben a közös európai konzuli szolgálat kiépítését az uniós 
küldöttségeken;

23. felszólítja a tagállamokat, hogy azon okmányokkal nem rendelkező emberek számára, 
akik foglalkoztatás keretében meg tudják keresni a létfenntartásukhoz szükséges összeget, 
nyissák meg az utat a legalitás felé;
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24. üdvözli a szociális biztonsági rendszerek koordinálása terén meglévő uniós 
megállapodásokat; 

25. ebben az összefüggésben üdvözli a szociális biztonságról szóló ibér-amerikai 
megállapodást, és ösztönzi azon lehetőség megteremtését, hogy Portugália és 
Spanyolország mellett további tagállamok is csatlakozzanak ehhez a megállapodáshoz 
mint az európai koordináció platformjához;

26. rámutat arra, hogy az 1231/2010/EU rendelet elfogadásával ugyan sikerült kiterjeszteni a 
883/2004/EK rendelet szerinti jogokat a harmadik országok állampolgáraira, azonban 
ezeket a jogokat csupán az EU-n belüli határokon átnyúló tevékenységek során lehet 
igénybe venni, ami a harmadik országbeli állampolgárok többségét kizárja;

27. hangsúlyozza, hogy az uniós polgárok jogait az EU-n kívül is védeni kell, valamint akkor 
is, amikor harmadik országokban dolgoznak vagy dolgoztak;

28. ezért kéri, hogy egységes és viszonosságon alapuló uniós megközelítést kövessenek a 
harmadik országokkal szemben a szociális biztonság koordinálása terén, amely kiterjed 
valamennyi uniós polgárra és harmadik országbeli állampolgárra;

29. ebben az összefüggésben ösztönzi egy fakultatív, önkéntes és fölérendelt úgynevezett „28. 
rendszer” megfontolását, amely a bevándorlókra és a más uniós tagállamban tartózkodó 
uniós polgárokra vonatkozik; 

30. hangsúlyozza, hogy az európai munkaerőpiac vonzereje attól is függ, hogy a nyugdíj- és 
szociális jogosultságok átruházhatók-e, és a származási országba való esetleges 
visszatérés esetén érvényesek maradnak-e;

31. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a nemzeti 
parlamenteknek.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikai cezúrához érkezett. A XX. és XXI. század 
békeidőszakában 2012-ben első alkalommal fordult elő, hogy csökken a munkaképes korú 
népesség. Növekvő bevándorlás nélkül a számuk az elkövetkező tíz évben további 14 millió 
fővel zsugorodik.

Ez nemcsak az európai nyugdíjrendszer egyensúlyára gyakorol hosszú távú negatív hatást, 
hanem közép- és rövid távon szakemberhiányt is előidéz. Ez már most is látható, az 
elkövetkező években pedig tovább fog fokozódni annak ellenére, hogy az EU 
munkanélküliségi rátája kb. 10% (23,8 millió ember). 2015-ben például Európa-szerte már 
380 000–700 000 IT-álláshely lesz betöltetlen.

E kettős dilemma megoldására – a munkaképes korú népesség csökkenése és a 
szakemberhiány – fontos megközelítést kínál a szakképzett munkaerő bevándorlása. Az 
európai polgárok megértették ezt, és az Eurobarometer-felmérések azt mutatják, hogy 70%-uk 
az európai gazdaság számára szükségesnek tartja a bevándorlókat. 

Mindazonáltal az is világos, hogy a stratégia nélküli bevándorlás nehézségeket idéz elő, és 
veszélyezteti az EU versenyképességét. Az EU-nak helyt kell állnia a legkiválóbb elmékért 
folyó globális versenyben. A tagállamok célját nem mennyiségi, hanem minőségi 
bevándorláspolitika kell, hogy képezze. Már ma is világos, hogy a magasan képzett munkaerő 
bevonása kihívást jelent majd. A más uniós polgárok és a harmadik országbeli migráns 
hátterű állampolgárok integrációja napjaink szociális kérdésévé válik.

Azonban máig is pontosan itt szorít a cipő. A tagállamok túl sokáig hagyták világos 
koncepció nélkül folyni a bevándorlást. Ez a fogadó ország, azonban mindenekelőtt a 
bevándorlók számára volt frusztráló. Napjainkban a bevándorlókat jobban sújtja a 
munkanélküliség, a készségigények és a készségkínálat közötti összhang hiánya („skills 
mismatch”), a rosszul fizetett munka vagy az iskolaelhagyás, mint a honos állampolgárokat. 
Gondoljunk például csak arra, hogy a harmadik országbeli állampolgárok 20 és 64 év közötti 
korcsoportjában a foglalkoztatási ráta uniós átlagban 10 százalékponttal a hazai népesség 
rátája alatt van.

Eközben nem lehet eléggé hangsúlyozni a bevándorlók társadalmunkhoz való hozzájárulását. 
2000 óta az új munkahelyek mintegy egynegyede a bevándorlók hozzájárulásának 
köszönhetően jött létre. 2011-ben a 27 uniós tagállamban 48,9 millió külföldön született 
ember élt (az Unió teljes népességének 9,7%-a).

Ezért egyszerre kell bepótolni az integrációt és irányított bevándorlást végrehajtani. 
Mindkettő csak akkor lehet sikeres, ha Európa a befogadó kultúra kontinensévé lép elő. Ezen 
a kontinensen nincs helye a társadalmi kirekesztésnek, a rasszizmusnak és a 
megkülönböztetésnek.

Azt is tisztán kell látni, hogy a sikeres integráció kulcsa a foglalkoztatás.

Az előadó ezért egy jobb minőségű, differenciált és célzott integrációs politikát kér a 
tagállamoktól. Ennek során mindenekelőtt a célcsoportok közötti differenciálás fontos. 
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Integrációs kérdésekben helyi, nemzeti és európai szinten teljességre törekvő szemléletet kell 
követni, és az integrációt valamennyi politikai, jogalkotási és finanszírozási eszközben 
figyelembe kell venni („az integráció általános érvényesítése”). 

Ezért a Bizottság meglévő intézkedéseit össze kell kapcsolni és jobban kell kommunikálni. 
Ennek első lépése egy integrációval foglalkozó, szolgálatokon átívelő csoport létrehozása 
lenne, amely az integrációval, a (munkavállalási célú) migrációval és a munkaerő-piaci 
integrációval foglalkozik, és felöleli az ezzel a kérdéssel foglalkozó összes főigazgatóságot és 
az Európai Külügyi Szolgálatot.

Létre kell hozni továbbá a helyi és regionális önkormányzatok integrációs hálózatát, amely az 
alulról felfelé építkezés elve szerint helyi szinten valamennyi társadalmi szereplőt bevonja az 
integráció előmozdításába.

A keresletorientált migráció előmozdítása érdekében az előadó kéri, hogy a Bizottság és a 
tagállamok – régióikkal és városaikkal együttműködve – vezessék be a munkaerő iránti 
kereslet meghatározásának közös európai rendszerét, hogy jobban fel tudják mérni és 
irányítani tudják a munkavállalási célú migrációt.

A Bizottságnak kritériumorientált európai pontrendszert kellene bevezetnie, amely önkéntes 
alapon működne. A tagállamok – amennyiben nincs saját pontrendszerük – részt vehetnének 
az európai rendszerben, és így a saját nemzeti bevándorláspolitikájukat kiegészíthetnék és 
optimalizálhatnák ezzel az eszközzel. Ezt a rendszert a sürgősen szükséges szakemberek 
bevonásának megkönnyítése érdekében hozzá lehetne igazítani a munkaerő-piaci 
körülményekhez. 

A migránsok számára lehetővé kell tenni, hogy egyenlő hozzáférést kapjanak a 
munkaerőpiachoz, és hogy a végzettségeik, képesítéseik és készségeik gyors és költségkímélő 
elismerésével és validálásával számolhassanak.

Emellett a Bizottságnak szabványosított állás- és képességprofilokkal bíró nemzetközi 
kompetenciakeretet kellene kidolgoznia, hogy ezzel megkönnyítse a munkakereső migránsok 
toborzását és összehasonlítását. 

Ezen túlmenően a körkörös migráció egy újabb, jövőbe mutató modellt tár elénk. A körkörös 
migráció „háromszorosan nyertes helyzetet” eredményezhet és kell eredményeznie, amelyből 
a migráns, a fogadó ország és a származási ország is hasznot húz.

Ezért a Bizottságnak és a tagállamoknak erősíteniük kell a harmadik országokkal a körkörös 
migráció terén folytatott együttműködést, amelyet be kell építeniük a tárgyalásokba és a 
szerződésekbe. Itt ismét teljességre törekvő szemléletre van szükség, és ki kell építeni a 
kapcsolatokat a munkaerőigény, a körkörös migráció, a fejlesztési politika és a külpolitika 
között. Mindennek a körkörös integráció intelligens stratégiájához kell vezetnie, amely a 
biztonságos munkahelyek létrehozása és az illegális bevándorlás megakadályozása érdekében 
megszabja a szükséges forrásokat, valamint a jogi garanciákat és feltételeket.

A teljességre törekvő megközelítésben helyet kell kapnia mindenekelőtt a fogadó országba 
való megérkezés előtt nyújtott nyelvi és kompetenciaképzésnek, valamint a visszatérésre való 
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felkészítésnek. Ezért ésszerű lépésnek tűnik az úgynevezett „pre-departure desks” (kiutazásra 
felkészítő irodák) létrehozása a származási és a fogadó országban, illetve a migrációs és 
mobilitási erőforrásközpontok (MMRC) tervezett bevezetése a partnerországban, amelyek a 
mobilitási partnerségek és „közös menetrendek” alá tartoznak. Ebben az összefüggésben az is 
mindenképpen választási lehetőség, hogy átgondolják egy közös európai konzuli szolgálat 
kiépítését az uniós küldöttségeken, amely a körkörös migráció adminisztratív részét 
központilag szabályozhatná.

Végezetül tisztán kell látni, hogy a gazdasági globalizáció szükségszerűen társadalmi 
globalizációval jár együtt, és ez mindenekelőtt az uniós polgárok és a harmadik országbeli 
állampolgárok szociális biztonságának külső koordinálására gyakorol hatást. Az európai 
munkaerőpiac vonzereje attól is függ, hogy a nyugdíj- és szociális jogosultságok 
átruházhatók-e, és a származási országba való esetleges visszatérés esetén érvényesek 
maradnak-e. 

Az előadó ezért kéri, hogy tegyenek meg minden lépést egy egységes és átlátható rendszer 
létrehozása érdekében uniós szinten. A külső kapcsolatokban az Uniónak uniós megközelítést 
kell követnie a harmadik országokkal szemben a szociális biztonság koordinálása terén, amely 
kiterjed valamennyi uniós polgárra és harmadik országbeli állampolgárra.

Első lépésként a szociális biztonság koordinálása terén kötött uniós megállapodásokból lehet 
tanulni, és/vagy a szociális biztonságról szóló ibér-amerikai megállapodást meg lehet nyitni 
további európai országok előtt, és platformként lehet használni.

Az előadó ösztönzi egy fakultatív, önkéntes és fölérendelt úgynevezett „28. rendszer” 
mérlegelését is, amely a bevándorlókra és a más uniós tagállamokban tartózkodó uniós 
polgárokra vonatkozik. 


