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„A valóban egységes, európai migrációs politika azt is jelenti, hogy meg kell
vizsgálnunk a legális migrációs csatornák megnyitásának lehetőségét. [...]
Ha azonban több, biztonságosabb és jobban ellenőrzött utat nyitunk Európa
felé, akkor jobban tudjuk kezelni a migrációt, és kevésbé vonzóvá tesszük az
embercsempészek jogellenes tevékenységét.”
Jean-Claude Juncker beszéde az Unió helyzetéről, 2015. szeptember 9.

A Juncker elnök vezette Bizottság a kezdetektől fogva prioritásként kezelte a védelemre szoruló személyek által igénybe
vehető jogszerű és legális migrációs lehetőségek, valamint a munkaerő-migrációra vonatkozó csatornák kialakítását.
Mindez szerves részét képezi a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítésnek, és együtt jár az irreguláris migrációs
áramlatokra vonatkozó határozott politika kialakításával, a szigorúbb határvédelem biztosításával, a menekültügyi eljárások
egyszerűsítésével és a visszaküldések eredményesebb végrehajtásával.

Jogszerű migráció: az előre vezető út
Új uniós kékkártya – a magas szintű képzettséggel rendelkező munkavállalók
idevonzása
A folyamatosan erősödő uniós gazdaság egyes magasabb képzettséget igénylő ágazataiban a közeljövőben munkaerőhiánnyal
számolhatunk, míg egyes tagállamok már most is küzdenek a betöltetlen álláshelyek számának növekedésével. Amellett, hogy
az EU folytatja az uniós munkaerő teljes körű aktivizálását, képzését és továbbképzését, ezen erőfeszítések kiegészítéseként
a versenyképesebb uniós gazdaság megteremtéséhez stratégiai és proaktív
Kiadott uniós
uniós politikára is szükség van a jogszerű migrációra vonatkozóan. A Bizottság
kékkártyák
ezért 2016 júniusában javaslatot tett a kékkártyarendszer felülvizsgálatára,
(összesen Unió-szerte)
hogy egyszerűbbé és vonzóbbá tegye a magas szintű képzettséggel rendelkező
munkavállalók és családjaik számára az EU-ba költözést, valamint hogy biztosítsa
a tagállamok számára a szükséges munkaerőhöz jutást.
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●● A Bizottság felszólítja a Tanácsot, hogy gyorsan fogadjon el egy, a jelenlegi
kékkártyarendszerhez képest többletértéket képviselő álláspontot azzal
a céllal, hogy újrainduljanak az Európai Parlament és a Tanács közötti
tárgyalások, továbbá biztosítani lehessen egy ambiciózus megállapodás
létrejöttét és az új uniós kékkártyának a 2019. májusi európai parlamenti
választások előtti elfogadását.

9 000

Áttelepítés – biztonságos migrációs lehetőségek a védelemre szorulók számára
Az EU áttelepítési kezdeményezései bebizonyították,
hogy a nem biztonságos és irreguláris migráció helyett
a nemzetközi védelemre szoruló személyek számára
biztonságos és jogszerű csatornákat lehet biztosítani.
2015 óta két sikeres uniós áttelepítési program segített
abban, hogy a leginkább kiszolgáltatott helyzetben
lévők közül több mint 38 000 fő menedéket találjon az
EU-ban. 2017 szeptemberében a Bizottság új áttelepítési
programot indított, amelynek keretében a tagállamok több
mint 50 000, védelemre szoruló személy áttelepítésére
tettek ígéretet. A program az eddigi legnagyobb uniós
áttelepítési program. Az európai erőfeszítések hosszú
távú összehangolása érdekében a Bizottság állandó uniós
áttelepítési keret létrehozására tett javaslatot az átfogó
menekültügyi reform keretében.

Uniós áttelepítési programok
50 000
2019 októberéig
áttelepítendő
személy

24 800
áttelepített
személy

13 200 már
áttelepített
személy
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●● A tagállamoknak sürgősen növelniük kell
erőfeszítéseiket az összesen 50 000 áttelepítési
férőhelyre vonatkozó kötelezettségvállalás 2019
októberéig történő végrehajtása érdekében.

Uniós áttelepítési
programok
2015–2017

Új uniós áttelepítési program
(2017. szept. – 2019. okt.)

●● Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak mihamarabb
meg kell állapodnia az uniós áttelepítési keretről
szóló bizottsági javaslatról.

Jogszerű migrációval kapcsolatos kísérleti projektek – az afrikai országokkal
folytatott együttműködés megerősítése
A jogszerű migráció fontos elem ahhoz, hogy az EU megerősítse a harmadik országokkal folytatott, kölcsönösen előnyös
kapcsolatokat, ezért azt teljeskörűen integrálni kell az uniós külpolitikába. A jogszerű migráció témájában a származási
és tranzitországokkal folytatott fokozott és igényre szabott együttműködés segít visszaszorítani az irreguláris migrációt,
kezelni a tagállamok egyes ágazataiban jelentkező munkaerőhiányt, továbbá ösztönzést nyújt a migrációkezelés – egyebek
mellett a visszafogadás és a visszatérés – terén folytatott együttműködés egészének javításához. A jogszerű migráció külső
dimenziójának aktív támogatására vonatkozó stratégiájának részeként a Bizottság kezdeményezte több olyan, afrikai országok
részvételével zajló kísérleti projekt – tagállamokkal közösen történő – létrehozását, amelyek célja a munkavállalásra vagy
szakmai gyakorlatra irányuló jogszerű migrációs programok előmozdítása.
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●● A Bizottság felszólítja a tagállamokat, hogy teljeskörűen vegyenek részt és működjenek együtt az afrikai országok
és más harmadik országok részvételével zajló kísérleti projektek jövőbeni kialakításában, szem előtt tartva az első
projektek 2018 végéig történő elindítását. A Bizottság támogatást fog nyújtani a finanszírozással és a gyakorlati
együttműködéssel kapcsolatban.
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