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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy egy világos és pontosan meghatározott gazdasági migrációs politika rövid 
távú megoldást jelenthet az európai népességre ható demográfiai változásokból fakadó
munkaerő-piaci hiányokra; megjegyzi, hogy egy ilyen politika nem hanyagolhatja el a 
nemzeti munkaerőpiacok munkaerő-potenciáljának (állampolgárok és már letelepedett 
bevándorlók) támogatását és kihasználását;

2. felhívja a tagállamokat arra, hogy fogadjanak el egy olyan tisztességes és átlátható eljárást, 
amely megkönnyíti a migránsok megfelelő munka-, egészségvédelmi és biztonsági 
feltételek mellett és a cégek által kínált elfogadható munkaerő-felvételi feltételekkel 
juthassanak munkához;

3. rámutat arra, hogy a migráció és az integráció egymással szoros kapcsolatban áll, és ahhoz, 
hogy a migráció sikeres lehessen, és valamennyi érintett fél számára hasznot hozzon, a 
migrációs stratégiákat holisztikus, többdimenziós integrációs stratégiáknak kell kísérniük;

4. megjegyezi, hogy a legtöbb migráns (hivatalos jogállásától függetlenül) városokban él, és 
hogy ezeknek a városoknak választ kell adniuk a migrációval kapcsolatos kihívásokra és 
lehetőségekre, mindennemű rendelkezésre álló hatáskört és forrást felhasználva; ennek 
valamennyi migrációs és fejlesztési programban és politikában is tükröződnie kell, ideértve 
olyan programokat is, mint például az AENEAS és az EuropeAid;

5. elismeri, hogy az agyelszívás jelensége – amely alatt az értendő, hogy csökkennek a 
harmadik országok értelmiségi, tudományos és szakmai erőforrásai az EU-ba történő
elvándorlás következtében – szakembereik „elszívása” révén negatív hatást gyakorol az 
érintett harmadik országok fejlődésének egészére; úgy ítéli meg azonban, hogy figyelmet 
kell fordítani azokra a gátlástalan ügynökségekre, amelyek csalárd fondorlattal toboroznak 
képzett munkaerőt; üdvözli a Bizottság azon javaslatát, mely a körkörös migráció
ösztönzésére irányul, melynek során a migránsok oda-vissza mozognak származási 
országuk és a célország között, és ily módon anyaországuk rendelkezésére bocsátják az 
általuk szerzett tudást és tapasztalatot; rámutat arra, hogy a körkörös migrációt a távozó és 
visszatérő migránsok tekintetében integrációs intézkedésekkel kell kísérni; rámutat a civil 
társadalom, a nem kormányzati szervezetek és a szociális partnerek szerepére ebben a 
folyamatban; úgy véli, hogy a migrációból hasznot húzó tagállamoknak hozzá is kell 
járulniuk a harmadik országok képzési igényeinek kielégítéséhez; létfontosságúnak tartja, 
hogy intézkedjenek a kényszermigráció megelőzéséről, különösen tekintettel az 
emberkereskedelem megelőzésére, nyomon követésére és visszaszorítására;

6. üdvözli továbbá a Bizottság azon javaslatait, amelyek a tartózkodási és munkavállalási 
engedélyekkel kapcsolatos ügyekben a párbeszédre, valamint olyan migráns munkavállalói 
mobilitási programokra irányulnak, amelyek összeegyeztetik a migránsok rendelkezésre 
álló ismereteit az adott fejlődő ország szükségleteivel;
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7. megállapítja azt a tényt, hogy a harmadik országokból származó munkavállalók egyes 
szakmai és/vagy egyetemi képesítéseit vagy egyáltalán nem, vagy csak nehézségek árán 
ismerik el, ami megnehezíti e munkavállalók számára, hogy egyenlő feltételek mellett 
jussanak be az uniós tagállamok munkaerőpiacára; úgy véli, hogy a migránsok számára az
EU-ban való foglalkoztatásuk idején elérhetővé kell tenni a szakképzési programokat, hogy 
fejleszthessék szakmai alkalmasságukat;

8. felhívja a Bizottságot, hogy haladéktalanul kezdjen párbeszédet a származási országok 
kormányaival olyan kiegyensúlyozott jogszabályok és pénzügyi és műszaki segítségnyújtás 
elérése érdekében, amelyek megengedik a migrációt és lehetővé teszik a szakmai 
tapasztalatok fejlesztését; felhívja a Bizottságot, hogy e párbeszéd keretében, az érintett 
országokkal együttműködésben fokozza a konkrét intézkedések kidolgozását az 
agyelszívás által különösen érintett ágazatokban (pl. egészségügy, oktatás és szakképzés); 
sürgeti ezért a Bizottságot, hogy dolgozzon ki olyan országspecifikus programokat, 
amelyek vissza tudják vinni a humán-, a pénzügyi, a gazdasági és a társadalmi tőkét a fejlőd
ő országokba a demokratikus fejlődés megszilárdítása, valamint az alapvető értékek 
tiszteletben tartása és figyelembevétele érdekében;

9. megállapítja, hogy a migránsok jelentősen hozzájárulhatnak hazájuk fejlődéséhez az EU-
ban végzett munkájuk vagy tanulmányaik során nyert tapasztalatokkal, azt azonban el kell 
ismerni, hogy minden migráns személyes döntésének kell lennie, hogy hozzájárul-e hazája 
fejlődéséhez, illetve ezt milyen módon teszi;

10. úgy véli, hogy a pénzösszegek átutalása nagyon fontos pénzbeáramlást jelent a fejlődő
országok számára, és üdvözli a Bizottság azon javaslatait, melyek szerint egyszerűsíteni és 
olcsóbbá kell tenni az átutalásokat, és lehetőséget kell biztosítani azoknak a migránsoknak, 
akik az átutalt pénzösszegeik egy részét hazájuk fejlődését segítő befektetésekre szeretnék 
fordítani;

11. üdvözli a nyugdíjjogosultságok átvitelére, a képesítések elismerésére, valamint a kutatók és 
más szakemberek mobilitását megkönnyítő mechanizmusok működtetésére vonatkozó
intézkedések mérlegelésére irányuló bizottsági javaslatot, amelynek célja, hogy lehetővé
tegye e személyek számára, hogy kívánságuk szerint visszatérhessenek származási 
országukba, és ott sikeresen újra beilleszkedhessenek;

12. elvárja, hogy a Bizottság a fejlődő országokból származó személyekkel való szervezett 
emberkereskedelem elleni intézkedések meghozatala során ne kriminalizálja az áldozatokat, 
hanem az elkövetők megbüntetésére összpontosítson; megállapítja, hogy az 
emberkereskedelem áldozatául esett nők közül sokan nem férnek hozzá jogi vagy szociális 
védelemhez; felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsa e nők számára a hosszú távú
letelepedés lehetőségét;

13. megállapítja, hogy a migráns munkavállalókat egyre fokozódó mértékben kizsákmányolják, 
és felhívja a tagállamokat arra, hogy biztosítsák az európai és nemzeti foglalkoztatási 
jogszabályok végrehajtását, és hogy valamennyi migráns munkavállaló számára 
biztosítsanak jogi és polgári védelmet a visszaélések és a kizsákmányolás ellen;

14. rámutat arra, hogy a fejlődő országokból származó bevándorlók által az EU-ban folytatott 
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kutatáshoz és szakképzéshez a fiatal üzletemberek számára teremtett megfelelő
feltételeknek kell társulniuk, hogy a pénzátutalások hatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében ez utóbbiakat jobban ösztönözzék őket arra, hogy származási 
országukban fektessenek be;

15. elismeri a KKV-k által a munkahelyek teremtésében és a fejlesztésben betöltött szerep 
fontosságát; sürgeti a Bizottságot, hogy az Európai Beruházási Bankkal együttműködve
dolgozzon ki olyan programokat, amelyek a migránsokat az ilyen vállalkozásokba történő
nagyobb összegű befektetésre ösztönzik;

16. elismeri, hogy létfontosságú arra ösztönözni a fiatalokat, hogy valamilyen formában 
fenntartsák kapcsolatukat származási országukkal, és lehetővé tenni számukra, amennyiben 
így kívánják, hogy fenntartsák elkötelezettségüket ezen ország fejlődése iránt; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat különféle ifjúsági csereprogramok kidolgozására, a 7. 
kutatási keretprogramnak megfelelő kezdeményezések megtételére, valamint az érintett 
harmadik országokkal kialakítandó szorosabb kulturális és oktatási kapcsolatok 
támogatására, az EU és a fejlődő országok oktatási intézményei közötti együttműködés er
ősítésére, illetve az újbóli beilleszkedést célzó intézkedések támogatására;

17. elismeri továbbá annak szükségességét, hogy a legújabb fejlemények alapján felülvizsgálják 
az új tagállamokból érkező migráns munkavállalók szabad mozgását gátló korlátozó
intézkedéseket, az EU meglévő munkaerejének jobb kihasználása érdekében;

18. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve támogasson és alakítson ki 
csereprogramokat a fejlődő országokból származó diákok és fiatal diplomások számára, 
amelyek – a meglehetősen jó eredményeket elérő Erasmus, Erasmus-Mundus, Comenius,
Socrates és Leonardo da Vinci programokhoz hasonlóan – segítik az átmeneti migráció
célkitűzéseinek elérését, és lehetővé teszik, hogy a tanultak és a bevált gyakorlatok 
eljussanak a diákok és a diplomások származási országaiba;

19. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy javítsák a fejlesztés nem pénzügyi, társadalmi-
szakmai hozzájárulási oldalát azáltal, hogy segítik az országokat diaszpóráik 
feltérképezésében és velük való kapcsolatok kiépítésében, meghatározzák a fiatalok 
szerepét, javítják az integrációt és az állampolgári részvételt, továbbá kapcsolatot 
teremtenek a gazdasági migráció legfontosabb érintettjei, így a származási és a célország 
nem kormányzati szervezetei és szociális partnerei között;
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió komoly kihívásokkal került szembe, melyek közül az egyik legfontosabb a 
demográfiai változások. A népesség elöregedése miatt az EU a közeljövőben nem lesz képes 
kielégíteni az EU munkaerő-piaci igényeit. Ezért világos és pontosan meghatározott 
stratégiákat és politikákat kell kidolgozni, melyek segítenek megelőzni, vagy legalábbis 
enyhíteni a káros gazdasági és társadalmi következményeket.

Az EU munkaerő-piaci igényeire való reagálás egyik lehetséges módja a gazdasági migráció, 
amely magában foglalja a fejlődő országokból az EU-ba történő migrációt. Bár a migrációs 
politika mindig a tagállamok hatáskörébe tartozott, ideje uniós szinten válaszolni a felmerült 
kihívásokra.

Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a gazdasági migráció csak ideiglenes megoldás lehet, és 
annak nem csupán az EU, hanem a kivándorló származási országa számára is előnyökkel kell 
járnia. 

Ezért a migránsok hazájában az agyelszívás káros hatásainak csökkentése, valamint annak 
segítése érdekében, hogy ezek az országok eredményesen használhassák fel a visszatérő
migránsok révén jelentkező számottevő előnyöket, az EU-nak különféle intézkedéseket kellene 
ösztönöznie, többek között a körkörös migrációt, a diaszpórával való szorosabb kapcsolatok 
kialakítását, illetve a fiataloknak szóló kulturális és oktatási csereprogramok támogatását.



AD\604885HU.doc 7/7 PE 367.806v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím Fejlődés és migráció
Eljárás száma 2005/2244(INI)
Illetékes bizottság DEVE
Véleményt nyilvánított 

A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

EMPL
15.12.2005

Megerősített együttműködés – a 
plenáris ülésen való bejelentés dátuma
A vélemény előadója

A kijelölés dátuma
Ona Juknevičienė
14.9.2005

A vélemény korábbi előadója
Vizsgálat a bizottságban 22.2.2006 20.3.2006
Az elfogadás dátuma 21.3.2006
A zárószavazás eredménye +: : 23

–: :  1
0: : 18

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Iles Braghetto, Philip 
Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland 
Clark, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse 
Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan 
Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard 
Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana 
Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Őry Csaba, 
Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, 
Jacek Protasiewicz, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, 
Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Dimitrios Papadimoulis, 
Lasse Lehtinen, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, 
Georgios Toussas, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)
Megjegyzések (egy nyelven állnak 
rendelkezésre)

...


