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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a menedékkérők nehezen tudják bizonyítani szakmai 
képesítésüket, mivel nem tudják felmutatni a szükséges okleveleket. Ha pedig fel tudják
mutatni a szükséges oklevelet, a végzett képzéseket sok esetben nem ismerik el az uniós 
tagállamokban. A petíció benyújtója kéri, hogy az uniós jog tegye lehetővé, hogy a 
menedékkérők képesítési szintjüknek megfelelően férhessenek hozzá a munkaerőpiachoz. A 
petíció benyújtója felsorol több szempontot, melyet a kívánt jogszabályban figyelembe 
kellene venni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. november 29.

A Bizottság úgy véli, hogy a szakmai képesítések elismerése elősegítheti a növekedést, 
munkahelyeket kínálhat és segíthet rátalálni azokra a készségekre, amelyekre a 
gazdaságunknak szüksége van. A jelenlegi foglalkoztatási trendek jelzik a magas szintű 
szakmai képesítés jelentőségének növekedését, miközben az ilyen szakképesítések iránti 
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kereslet várhatóan közel 20%-kal fog növekedni ebben az évtizedben.1

A Bizottság tisztában van az Unión kívül szerzett szakmai képesítések elismertetésével járó 
nehézségekkel, legyen szó akár harmadik országok állampolgárairól, akár uniós polgárokról. 
Széles körben ismert és egyre jobban dokumentált jelenség a bevándorló dolgozók 
túlképzettsége, a Bizottság pedig úgy véli, az „agypazarlás” az egyik olyan kulcskérdés, 
amellyel foglalkoznia kell növekedési stratégiájában.

Az EU olyan politikákat vezetett be, amelyek — a lehetséges mértékben — korszerűsítik a 
más uniós tagállamokban szerzett szakmai képesítések elismerésére vonatkozó 
jogszabályokat, ezzel elősegítve a polgárok és lakosok Unión belüli mobilitását.2 Minden 
olyan szakembernek, aki valamely uniós tagállam állampolgára és az Unión kívül szerzett 
szakmai képesítést, először el kell ismertetnie a képesítését az egyik tagállamban és ott 
gyakorolnia a szakmáját három évig, mielőtt egy másik tagállamban kérné a képesítés 
elismerését.3 Az Európai Migrációs Hálózat (EMH) felmérést végzett a tagállamokban arról, 
hogy hogyan zajlik az Európai Unión kívül szerzett szakmai képesítések elismertetése. A 
felmérés eredményeit az EMH honlapján tették közzé 2011-ben.4

A harmadik országok állampolgárainak bizonyos kategóriái a harmadik országban szerzett 
szakmai képesítés elismerésének tekintetében a fogadó tagállam állampolgáraival egyenlő 
bánásmódra jogosultak, vagyis ugyanúgy kell eljárni velük szemben, mint a nem uniós 
szakmai képesítéssel rendelkező uniós állampolgárokkal szemben. Ez vonatkozik a 
nemzetközi védelmet élvező5, a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező6, az EU kék 
kártyával rendelkező személyekre7, a harmadik országok valamelyik tagállam által befogadott 
állampolgáraira, illetve azokra, akikre az összevont engedélyről szóló irányelv vonatkozik8.

Ami a menedékkérőket és a munkaerőpiachoz való hozzáférésüket illeti, az uniós jog (a 
befogadási feltételekről szóló 2003/9/EK irányelv) biztosítja számukra az említett hozzáférést 
legkésőbb a kérelmüktől számított 12 hónapon belül, ha kérelmükkel kapcsolatban első fokon 
nem született határozat. A befogadási feltételektől szóló, 2013 júniusában elfogadott új 
irányelv (2013/33/EU irányelv), melyet a tagállamoknak legkésőbb 2015 júliusáig kell 
alkalmazniuk, 9 hónapra fogja csökkenteni a kérelemtől számított maximális időtartamot. A 
Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy a menedékkérők számára a lehető leghamarabb 
és a lehető legszélesebb körben biztosítson belépési lehetőséget a munkaerőpiacra, ezáltal 
segítve a beilleszkedésüket és önállóságukat. 

                                               
1 Cedefop | készség-előrejelzés | 2013-ban közölt adatok
2 a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv
3 2005/36/EK irányelv, 2. cikk (1) bekezdés és 3. cikk (3) bekezdés
4 Az EMH 271. eseti kérdőíve, „Az Európai Unión kívül szerzett szakmai képesítések elismerése”,i gényelve 
2010. november 3-án, teljesítve 2011. április 11-én. Elérhető: http://emn.intrasoft-
intl.com/Downloads/download.do;jsessionid=4E635B648B40C800B023E587F2B35258?fileI
D=2092
5 2004/83/EK  irányelv
6 2003/109/EK  irányelv
7 2009/50/EK  irányelv
8 2011/98/EU irányelv.
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A menekültügyi elismerési irányelvnek (2004/83/EK irányelv) megfelelően a menekült 
jogállásúként elismert személyeknek a saját állampolgárokra vonatkozóakkal azonos 
feltételek mellett joguk van belépni a munkaerőpiacra, csakúgy mint foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó felnőttképzési lehetőségekben, szakmai képzésben, munkahelyi gyakorlati 
tapasztalatokban részesülni. A kiegészítő védelemben részesülők esetében a tagállam 
figyelembe veheti a munkaerőpiac aktuális helyzetét, de a 2011 decemberében elfogadott új 
menekültügyi elismerési irányelv (2011/95/EU irányelv), amelyet a tagállamoknak legkésőbb 
2014 januárjáig alkalmazniuk kell, összehangolja majd a munkaerőpiacra való belépés 
kiegészítő védelemben részesülő személyekre vonatkozó feltételeit a menekültekre vonatkozó 
feltételekkel. 

Az új menekültügyi elismerési irányelv értelmében a tagállamoknak törekedniük kell annak 
megkönnyítésére, hogy a képesítésüket dokumentumokkal igazolni nem képes, nemzetközi 
védelemben részesülő személyek teljes körűen hozzáférhessenek a korábbi tanulmányaik 
értékelését, érvényesítését és akkreditálást szolgáló megfelelő rendszerhez. 

Következtetés

A Bizottság úgy véli, amint végrehajtják a menekültügyre vonatkozóan újonnan elfogadott 
jogszabályt, az javítani fog a menedékkérők és menekültek helyzetén, különösen a 
munkaerőpiachoz való hozzáférésük tekintetében. A Bizottság szorosan nyomon követi majd 
ennek az új, javított jogszabálynak a végrehajtását.


