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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

A. mivel az EU hatáskörébe tartozik, hogy meghatározza a többek közt családegyesítés 
céljából az egyes tagállamokba belépő vagy ott tartózkodó harmadik országbeli 
állampolgárok belépésének és tartózkodásának feltételeit; mivel továbbra is a 
tagállamok hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy hány harmadik országbeli 
állampolgárt engednek be munkavállalás céljából;

B. mivel a munkaerőpiac és a szociálpolitika döntő szerepet játszik a munkaerő-
migrációban;

C. mivel a demográfiai változások fokozatosan minőségi hiányokat idéznek elő a 
munkaerőpiacon, ami megnehezíti a megfelelően képzett munkavállalók megtalálását, 
és mivel a demográfiai trendek egyre kedvezőtlenebbé válnak, mennyiségi hiány is 
tapasztalható, azaz – a kínálatnak a keresett készségek és ismeretek tekintetében történő 
összehangolása érdekében tett erőfeszítésektől függetlenül – általános hiány mutatkozik 
azon személyek számában, akik hajlandóak és képesek munkát vállalni;

D. mivel az EU által vonzott migránsok sokkal kevésbé képzettek, mint kellene, tekintettel 
az EU nemzetközi színtéren elfoglalt pozíciójára; mivel a 2015 és 2016 közötti 
időszakban az OECD-országokban tartózkodó migránsok közül a magas iskolai 
végzettséggel rendelkező munkavállalók csupán 25%-a választott uniós úti célt1;

1. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikkével 
összhangban az EU-nak olyan migrációs politikát kell folytatnia, amelynek célja az EU-
ban jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal szembeni tisztességes 
bánásmód biztosítása;

2. hangsúlyozza, hogy a demográfiai változások bizonyos ágazatokban és szakmákban – 
például az idősek gondozása és a tartós ápolás-gondozás terén – növelik a 
munkavállalók iránti keresletet;

3. hangsúlyozza, hogy annak fenntartása, hogy a tartózkodás ideiglenes, amikor nem az – 
például az idénymunkások vagy az ikt-ágazatban dolgozók esetében – gyakran azzal jár, 
hogy az érintett munkavállalók helyzete nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak és 
mobilitási szabályoknak, ami sok esetben az életszínvonal és a munkakörülmények 
csökkenéséhez, valamint az emberi jogok esetleges megsértéséhez vezet;

4. hangsúlyozza, hogy a szakértői hálózatok és a kutatás támogatása, valamint a 
tagállamok által biztosított statisztikák révén javítani kell az uniós jog végrehajtásával 
kapcsolatos adatok és információk gyűjtését;

5. hangsúlyozza, hogy az egyenlő bánásmód biztosítása és a munkavállalók 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0635&from=HU 
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kizsákmányolásának megelőzését célzó intézkedések révén küzdeni kell a tagállamok 
állampolgárai és a harmadik országok állampolgárai közötti tisztességtelen versennyel 
szemben.


