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Értékelés és ajánlások 

A menekültválság történelmi kihívás elé állítja Európát… 

2015-ben rekordszámú menekült és menedékkérő érkezett Európába, a 

beáramlás meghaladta az egymillió főt – amihez további több mint 180 000 

fő járult egyedül 2016 első négy hónapjában. Európa a szükséges 

kapacitásokkal és tapasztalattal is rendelkezik ahhoz, hogy ennek a 

kihívásnak meg tudjon felelni, azonban a nagyon rövid idő alatt példátlan 

számban érkező menekültek nagy terhet rónak az infrastruktúrára. Az 

események a közvéleményre is erőteljes hatással vannak, ami továbbra is 

nagyon érzékeny a menekültekkel és a migrációval kapcsolatos kérdésekre. 

Ezek következtében a legtöbb figyelmet kapó szakpolitikai kérdés a 

menekültválság kezelése lett.  

… a munkavállalási célú migrációra vonatkozó szakpolitikai

rendszerek további fejlesztésére is szükség van azonban a felmerülő 

problémák megoldásához 

Európai Unióba (EU) irányuló bevándorlás legnagyobb részét nem a 

humanitárius célú migráció teszi ki. Nem is helyettesítheti a munkavállalási 

célú migrációnak azokat mérlegelés és szelekció alapján működő csatornáit, 

amelyeken keresztül a munkaadók várhatóan kipótolják majd azokat a 

munkavállalói készségeket, amelyekre szükség lesz az európai 

munkaerőpiacon, ahol az aktív korú népesség csökken, és egyes 

készségekből a jelenleg is fennálló jelentős hiány a közeli jövőben tovább 

növekedhet. Ezzel összefüggésben az a kérdés, hogy Európa továbbra is 

vonzó hely marad-e a tehetségek számára, és az uniós szakpolitikák milyen 

szerepet játszhatnak Európa vonzerejének megerősítésében. 

Az Európai Unió a fő migrációs célállomások egyike… 

Az EU több bevándorlót fogad, mint bármelyik más OECD-n belüli 

migrációs célország – az OECD-tagországokba történő regisztrált beáramlás 

fele EU-tagországokba (OECD–EU-országokba) érkezik. 2013-ban és 2014-
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ben is a harmadik országokból az OECD–EU-országokba irányuló állandó 

típusú migrációs áramlás körülbelül 1 millió fő volt. Noha ez az érték 2007 

óta csökken, továbbra is összevethető az Egyesült Államokba irányuló 

migráció nagyságrendjével. A bevándorlók létszáma viszont növekszik: a 

kétezres években az EU területén kívül született felnőttek száma, 42%-kal 

nőve, 30 millió fölé emelkedett csak az EU-15 országokban, ami az OECD-

országokban élő migránsok teljes létszámának egyharmada. Az EU-ban 

tartózkodó 15-64 éves harmadik országbeli állampolgárok száma 12%-kal 

nőtt 2006 és 2015 között. 

…de a bevándorlóknak csak kis része érkezik munkavállalási céllal…

Az EU-ba érkező bevándorlók közül körülbelül minden harmadik 

érkezik munkavállalási céllal, nagyobb részt tesznek ki a családi együttélés 

biztosítása céljából bevándorlók. A migráns munkavállalók néhány EU-

országban (Olaszországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban) 

koncentrálódnak, elsősorban azokban, ahol a munkavállalási célú migrációra 

vonatkozó szakpolitika nem alkalmaz a képzettségre vagy készségekre 

vonatkozó kritériumokat (Dél-Európában). Ebben a tekintetben az EU 

különbözik a letelepedési OECD-tagországoktól (Ausztráliától, Kanadától 

és Új-Zélandtól), ahol a gazdasági migráció legnagyobbrészt korlátozó 

kritériumokat alkalmazó csatornákon keresztül történik. A munkavállalási 

célú migránsok aránya azonban nagyobb, mint az Egyesült Államokban. 

Összességében, az EU-ba irányuló bevándorlásban hagyományosan 

nagyobb részt képvisel a családi vagy humanitárius célú migráció, mint a 

letelepedési országokban. 

…a teljes népességhez viszonyított létszámarányuk és a relatív

beáramlás alacsonyabb, mint más OECD-célországok esetében 

A harmadik országokból érkezett bevándorlók az EU teljes aktív korú, 

azaz 15-64 éves népességének 4%-át teszik ki, ami kevesebb, mint fele, mint 

az Egyesült Államokban, és sokkal kisebb, mint a Kanadában, Ausztráliában 

és Új-Zélandon mért arányuk. A népességhez viszonyítva, az EU az 

Egyesült Államokhoz hasonló arányú beáramlást fogad (a népeség 0,3%-át). 

Ez azonban sokkal kevesebb, mint a Kanadába, Ausztráliába és Új-Zélandra 

irányuló bevándorlás. 

Az EU sok országból vonz bevándorlókat, de a szomszédos országok 

lakói számára a legvonzóbb… 

Az OECD-országokba irányuló nemzetközi bevándorlás fő forrása 

néhány nagy ázsiai ország – India, Kína és a Fülöp-szigetek. Az EU-ba 
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érkező bevándorlók azonban a származási országok egy ennél tágabb 

köréből jönnek, elsősorban a nem EU-tag európai országokból és Afrikából, 

mert a migránsok sok helyen tekintik vonzó célállomásnak az EU-t. A 

Gallup World Survey (2007-2011) adatai szerint a megkérdezett potenciális 

migránsok 23%-a nevezett meg EU-tagállamot célországként, nagyjából 

ugyanannyian, mint ahányan az Egyesült Államokba szeretnének 

bevándorolni. A közeli európai és afrikai régiókban élő potenciális 

migránsok azonban nagyobb arányban jelölik meg az EU-t olyan 

célállomásként, ahova szívesen mennének.  

…akik nem mindig a legképzettebbek 

Az EU eddig kevesebb magasan képzett bevándorlót vonzott, mint az 

EU-n kívüli OECD-célországok, a magasan képzett migránsok mindössze 

30%-ának ad otthont, míg az alacsonyan képzett migránsok közül 47%-nak. 

Az alacsonyan képzett migránsok az OECD-n belül egyre jobban 

koncentrálódnak az EU-ban: 2000 és 2015 között 36%-ról 45%-ra nőtt az 

OECD-n belül azoknak az alacsonyan képzett migránsoknak az aránya, akik 

az EU-15 országokban élnek. Az alacsonyabb képzettségi szint és a 

humanitárius célú bevándorlók más OECD-célországokhoz képest 

magasabb aránya olyan tényezők, amelyek hozzájárulnak a bevándorlók 

alacsonyabb foglalkoztatási rátájához. 2014-ben például az EU-15 

országokban több mint 10 százalékponttal alacsonyabb volt a bevándorlók 

foglalkoztatási rátája, mint a nem EU-tag OECD-országokban. Az EU-ba a 

legutóbbi időszakban érkező bevándorlók azonban képzettebbek, mint a 

korábbiak. 2000-ben a magasan képzett újonnan érkezett bevándorlók 

részaránya alacsonyabb volt az EU-ban, mint az Egyesült Államokban 

(21%, szemben 27%-kal), ez a különbség azonban 2010-re kiegyenlítődött 

(34%, illetve 33%). A Gallup World Survey adatai ettől eltérő képet 

mutatnak a migrációs szándékokról: az EU-ba a magasan képzett potenciális 

migránsok nagyobb aránya vándorolna be szívesen (27%), mint az Egyesült 

Államokba (21%), vagy más OECD-országokba (24%). 

Az EU-tagállamok, más OECD-célországokkal versenyezve, a 

munkavállalási célú migrációra vonatkozó szakpolitikai rendszereket 

vezettek be … 

Az egyes EU-tagállamok által kialakított, a munkavállalási célú 

migrációra vonatkozó szakpolitikák az utóbbi évtizedekben lezajlott, az 

egyes országokban eltérő célkitűzések által vezérelt fejlődés eredményei. 

Közös elem azonban a tehetségek, köztük a külföldi hallgatók vonzására 

való törekvés. Alig van olyan EU-ország, amely a bevándorlást az átfogó 

demográfiai stratégiája részeként, vagy a munkaerő-fejlesztés súlyponti 
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eszközeként kezelné, noha egyes uniós országok elismerik a migráció 

jelentőségét ezekben. Mindegyik EU-tagállamnak megvan a maga 

komparatív előnye a képzett külföldiekért folyó versenyben, és 

néhányuknak a migrációs áramlásokat alakító történelmi kapcsolataik is 

vannak harmadik országokkal. 

…ezek azonban a közös pontok ellenére különböző szemléletűek, és 

különböző hatással vannak a beáramlásra 

Noha az EU-tagországok a problémákban és a céljaik közül is legalább 

néhányban osztoznak, fontos különbségek mutatkoznak az alkalmazott 

befogadási kritériumokban – különösen azokban, amelyekre nem vonatkozik 

uniós szintű harmonizáció –, és a migrációs áramlások kezelésére használt 

eszközökben. Sok tagállam alkalmaz a migráns munkavállalók 

foglalkoztatását korlátozó képzettségi, foglalkozási vagy kereseti 

kritériumokat, míg más országok a migrációt elsősorban számszerű korlátok 

vagy a tartózkodási engedéllyel rendelkezők létszámárnak szabályozása 

révén kezelik. Megint más országok munkaerőpiaci tesztekre támaszkodnak, 

vagy, a feltételek szabta határok között, a piac önszabályozására 

hagyatkoznak. Számos tagállam teljesen kizárja az alacsonyan képzett 

migráns munkavállalókat, míg mások csak idénymunkák elvégzésére 

engedélyezik a belépésüket. A munkavállalási célú migráció 

intézményrendszere és a munkaerőpiaci helyzet is különbözik az egyes EU-

tagállamokban. Részben a  különböző szakpolitikákkal magyarázható, hogy 

a munkavállalási engedélyek nagy részét csupán néhány EU-ország adja ki – 

a három legtöbbet kiadó ország, Olaszország, Spanyolország és az Egyesült 

Királyság adja ki a munkavállalási engedélyek több mint felét. A 

letelepedési OECD-országokkal szemben, ahol rögzített célszámok vagy 

maximumok vannak, a beáramlás egyik évről a másikra erősen ingadozik. 

2010 óta a felére esett vissza. Ennek eredményeképpen az EU-tagállapokba 

irányuló munkavállalási célú migrációs áramlások kevésbé stabilak, mint a 

más OECD-célországokba irányulók. 

Az EU-országok megegyeztek, hogy uniós szintű együttműködéssel 

többet lehet elérni 

Az Európai Unió az 1999-es Amszterdami Szerződés óta alakít ki közös 

szabályokat a harmadik országbeli állampolgárok egyes csoportjainak 

fogadására. A 2009-es Lisszaboni Szerződés rögzítette az EU-tagállamok 

megállapodását arról, hogy egyes célokat, a tagállami intézkedéseket 

kiegészítve, uniós intézkedésekkel is elő kell mozdítani, és a legális 

bevándorlás szabályozásában együttdöntési joggal ruházta fel az Európai 

Parlamentet. A közös bevándorlási politika az uniós országok területére 
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történő belépést és tartózkodást, ezek kritériumait, és a hozzájuk kapcsolódó 

jogokat érinti. Politikai szinten az EU vonzóbbá tétele a magasan képzett 

harmadik országbeli állampolgárok számára az a terület, ahol a közös 

cselekvés különösen erős támogatást élvez. A harmadik országbeli 

állampolgárok befogadásáról szóló végleges döntés azonban az egyes 

tagországoké, amelyek korlátokat állapíthatnak meg a gazdasági céllal 

érkezők belépésére vonatkozóan. Három EU-ország nem köteles alkalmazni 

a közös intézkedéseket, élve az általános kívülmaradás lehetőségével 

(Dánia), vagy a csak az egyes esetekben történő csatlakozás jogával (az 

Egyesült Királyság és Írország).  

A fő szabályozási eszközök az irányelvek… 

A munkavállalási célú migráció területén a közös uniós cselekvés a 

Bizottság által előterjesztett, a Tanács, és, 2009 óta, az Európai Parlament 

által jóváhagyott irányelvek során keresztül történt. Az irányelveket minden 

tagállam átülteti a nemzeti jogába, és úgy alkalmazza. A legtöbb irányelv 

már létező gyakorlatokra és kategóriákra épül, ezeket harmonizálja, és 

minimumkövetelményeket állapít meg. A munkavállalási célú migráció 

területén a legfontosabb irányelvek a kutatókra, a magasan képzett 

munkavállalókra („kék kártya”-irányelv), az adott országban való legális 

tartózkodásra és munkavállalásra is jogosító összevont tartózkodási 

engedélyre és egyes jogok harmonizálására, az idénymunkásokra, valamint a 

vállalaton belül áthelyezettekre vonatkoznak. Ezek mindegyike azt kívánja 

meg az uniós tagállamoktól, hogy egyes kategóriákba tartozó 

bevándorlóknak bizonyos jogokat biztosítsanak, és a területükre való 

belépés és ott tartózkodás engedélyezése bizonyos rend szerint történjen. 

Más irányelvek a huzamos tartózkodási engedély megszerzését, a 

családegyesítés jogát és a diákok belépését szabályozzák. A rendelkezések 

között általában szerepelnek olyanok, amelyek a harmadik országok 

állampolgárainak az EU-n belüli mobilitását segítik elő, amit csak uniós 

szintű intézkedéssel lehet megoldani. Néhány kivétellel (amilyen a 

vállalaton belüli áthelyezésről és az idénymunkásokról szóló irányelv, 

valamint a diákokra és kutatókra vonatkozó, nemrég újraalkotott irányelv) 

ezek a szabályozások lehetővé teszik, hogy a nemzeti engedélyrendszerek is 

tovább működjenek az uniós rendszer mellett, illetve ezek jövőbeli 

bevezetését is lehetővé teszik.  

…valamint az Unió egységes piacának megerősítésére és a 

harmonizáció előmozdítására szolgáló intézkedések 

Az irányelvek mellett az EU kiegészítő intézkedéseket is alkalmaz a 

foglalkoztatás előmozdítására és az egységes piac megerősítésére, amilyen, 
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többek között, a külföldi képesítések kölcsönös elismerése az EU-

tagállamok között, és a munkaügyi szolgálatok hálózatának létrehozása, ami 

az EU egészén belül képes összekötni a munkaadókat az álláskeresőkkel. 

Ezeket az intézkedéseket nem kifejezetten a harmadik országbeliek számára 

alakították ki, de az EU-ba munkavállalási céllal érkező bevándorlók 

számára is fontosak lehetnek.  

A szakpolitikai döntéshozatali folyamat hosszadalmas és merev 

Az új irányelvek öt-tíz év alatt jutnak el az előkészítő szakasztól a 

nemzeti jogba való átültetésig és a hatályba lépésig, ami megnehezíti a 

reagálást a körülmények váratlan megváltozására. Az irányelvek egyes 

specifikus elemeinek megváltoztatása is csak formális módosítás, a Tanács 

és az Európai Parlament általi újratárgyalás útján lehetséges. Nincs mód 

kísérleti programok indítására vagy a szakpolitikai kísérletezés más 

eszközeire, amelyek a nemzeti szakpolitikai döntéshozatalban gyakran 

meghatározó jelentőségűek. Egy lehetséges megoldás, hogy az irányelv 

szabályozási keretein belül marad tér a rugalmasságra, ennek a 

mozgástérnek a megléte azonban gyakran annyira különböző tagállami 

eljárásokat eredményezett, ami aláásta a harmonizációt. Példa erre a kék 

kártya-irányelvnek a tagállamok nemzeti jogába történt átültetése, ami az 

adminisztratív eljárásokban és a jogosultsági kritériumokban, így az 

engedély megszerzésének nehézségében nagy különbségekhez vezetett a 

különböző tagországokban. 

Az uniós intézkedések fogadtatása nem a várakozások szerint 

alakult… 

Az uniós intézkedések fogadtatása nem egyöntetű. Az EU kék kártya 

csak néhány tagállamban vált a magasan képzett harmadik országbeliek 

preferált engedélyfajtájává, míg a legtöbb tagország továbbra is a saját 

nemzeti rendszerét használja. Évente legalább 10.000 újonnan érkező 

harmadik országbeli bevándorló lenne jogosult az EU kék kártyára, mégis 

kevesebb, mint feleennyi kék kártyát adtak ki 2014-ben első engedélyként, 

ezek közül is a legtöbbet egyetlen tagállamban, Németországban. Több mint 

100.000 olyan harmadik országbeli él a kék kártya direktíva hatálya alá 

tartozó tagállamokban, akik potenciálisan jogosultak lennének rá, közülük 

mégis csak kevesen váltottak a kék kártyára, és élnek az előnyeivel. A kék 

kártya az EU-ról kialakult percepciókat sem változtatta meg: az üzleti 

vezetők körében végzett felmérések szerint az EU továbbra is kevésbé 

vonzó a tehetséges bevándorlók számára, mint más OECD-célországok. 

Hasonlóan, az uniós országok jelentős részében a huzamos tartózkodási 

engedéllyel rendelkező személyek EK tartózkodási engedélyét sem 
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választották sokan: az EU-tagállamokban 10-13 millióra becsült számú 

huzamosan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok közül mindössze 

2,8 millióan. Noha az EK tartózkodási engedély bevezetésének az volt a 

célja, hogy a mobilitást is lehetővé tegye a harmadik országbeliek számára, 

valójában az EK engedélyt megszerzők mobilitása inkább csökkenteni 

látszik. Minél hosszabb ideje él egy harmadik országbeli egy uniós 

tagállamban, annál kevésbé valószínű, hogy máshova költözzön. A 

harmadik országbeliek mobilitása, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

kivételével, csupán fele az uniós állampolgárokénak. 

…az eljárási akadályok és a tagállamok jogába való átültetés során 

keletkezett, a részleteket érintő egyenetlenségek miatt… 

A magasan képzettek, kutatók, vagy hosszú távon az adott országban 

tartózkodók számára egyes tagállami eljárások esetenként a huzamos 

tartózkodási engedély gyorsabb, vagy kevesebb papírmunkával járó 

megszerzését is lehetővé teszik, mint az EU-eljárások. Az uniós irányelvek 

gyakran lehetővé teszik a munkaerőpiaci tesztek megkövetelését, anélkül, 

hogy ezek időtartamára, jellegére vagy tartalmára 

minimumkövetelményeket állapítanának meg. A tagállamonként nagyon 

különböző struktúrájú munkaerőpiaci tesztek nagyon különböző akadályokat 

állítanak a munkavállalási célú bevándorlók elé. A nemzeti eljárásokban 

meglevő kedvező elemek, például az elsőbbségi feldolgozás vagy a 

szponzoráció, nem mindig terjednek ki az uniós eljárásokra. Ezen kívül az 

irányelvek a bevándorlók több olyan csoportját kizártak, akik számára a 

részvétel előnyös lenne, így az EU területén más jogcímen tartózkodó 

harmadik országbelieket, köztük a menekülteket. 

Az EU-szintű intézkedések hozzáadott értéke a jelenlegi keretek között 

is növelhető… 

Az uniós intézkedések olyan biztosítékokat is tartalmaznak, amelyek 

nehezítik az alkalmazásukat, például jelentéstételi kötelezettségeket, a 

kutatók befogadó intézményeiről készítendő jegyzék előírását, és a 

dokumentumok hitelesítését. A nyilvántartásokat és a hitelesítést nem az 

uniós, hanem a tagállami szinten kell vezetni, illetve végezni, így nem 

lépnek fel a mérethatékonyságból és az egyszerűbb ellenőrzési eljárásokból 

fakadó előnyök. Számos EU-tagállam megtartotta a kedvezőbb nemzeti 

rendszereit, így az uniós intézkedésekkel a nemzeti intézkedések mozaikja 

versenyez. A foglalkoztatók jobban ismerik a nemzeti eljárásokat, és 

továbbra is azokat használják, akkor is, ha a nemzeti és az uniós eljárás 

jogosultsági feltételei hasonlóak. A kedvező intézkedéseket ki kell 

terjeszteni és bele kell építeni az uniós rendszerekbe.  
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…a jelöltek körének bővítésével… 

A munkaadók számára rendelkezésre álló lehetséges munkavállalók és a 

kérelmezők számának növelése érdekében más OECD-országok az 

“érdekeltségi nyilatkozatok” rendszerének különböző formáival 

kísérleteztek. Ezek a modellek ugyan nem helyezhetők át közvetlenül az 

európai uniós kontextusba, de a mögöttük álló megközelítés, alkalmas 

változtatásokkal, az uniós szinten több eredményt hozhat, mint bármelyik, 

jelenleg nemzeti szinten alkalmazott rendszer. A lehetséges módszerek közé 

tartoznak a specifikus programok, például idénymunkák vagy az EU kék 

kártya céljaira készült, a jogosultsági feltételeket teljesítő jelölteket 

tartalmazó listák, minden származási országra vonatkozóan, vagy kétoldalú 

megállapodások részeként. Egy uniós munkakeresési vízum bevezetése 

szintén növelné a munkaadók számára szóba jövő jelöltek számát, ehhez 

azonban biztosítékokra és monitoringra lenne szükség. A legáltalánosabban 

használt megoldás a munkaközvetítő platformok, köztük az EURES 

szolgáltatásainak kinyitása lenne az unión kívül tartózkodó harmadik 

országbeliek számára.         

…és az EU aktívabban hirdethetné az előnyöket, amelyekkel más 

OECD-országokhoz képest rendelkezik… 

Az EU eddig nem hirdette hatékonyan a befogadási rendszerének azokat 

a sajátosságait, amelyek a fő versenytárs OECD-országokénál könnyebben 

hozzáférhetővé és kedvezőbbé teszik a világszerte élő tehetségek számára. 

Az aktívabb promóciót a más célországokhoz képest felmutatható előnyökre 

lehet építeni: a munkaajánlattal rendelkező képzett bevándorlókra 

vonatkozóan csak kevés EU-tagállamban van befogadási korlát; az EU 

világos utat biztosít az állandó tartózkodási jog elnyeréséhez; az EU emellett 

garantálja a családegyesítést, és az egyenlő bánásmódot a legtöbb területen; 

a díjak sokkal alacsonyabbak az uniós tagállamokban, mint más OECD-

országokban, például az Egyesült Államokban, és gyakran a kérelmek 

feldolgozása is gyorsabb, mint a legtöbb más OECD-célország esetében; az 

EU-tagállamokban sokféle különböző nemzeti rendszer van, és ezek között 

van, ami a kevésbé képzett munkavállalók számára is nyitva áll, olyan 

lehetőséget biztosítva ezzel számukra, ami az OECD-n belül máshol nem áll 

rendelkezésre. Ezeknek a komparatív előnyöknek a kiemelése vonzóbbá 

tenné az EU-t a lehetséges bevándorlók számára, különösen azokkal a 

versenytárs országokkal szemben, amelyekben maximált létszámok és 

várólisták vannak.  
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…például a harmadik országokkal való együttműködést szolgáló 

intézkedések hatékonyabb használatával… 

A nemrég létrehozott Európai Külügyi Szolgálat a harmadik 

országokkal való együttműködésnek azt a rendszerét – a migrációval és 

mobilitással kapcsolatos globális megközelítést – örökölte, amelyben az EU 

támogatást nyújthat a harmadik országokkal való tárgyalásokhoz, de nem 

biztosíthat számukra garantált csatornákat a munkavállalási célú 

migrációhoz. Az EU koordinálja a harmadik országokkal való kapcsolatokat 

az együttműködési keretül szolgáló mobilitási partnerségek, valamint 

különböző csere- ás kapacitásépítő programok támogatása révén. A 

mobilitási partnerségek eddig nem vezettek változásokhoz a 

partnerországokból érkező migrációs áramlásban.  

Az EU pr-feladatokat is magára vállal, népszerűsíti az Uniót külföldön, 

és információt szolgáltat az EU tagországaiban érvényes bevándorlási 

politikákról. Az uniós bevándorlási portált az egész világról látogatják. A 

harmadik országbeliek számára szolgáltató munkaközvetítő platform 

létrehozása, vagy a fő platform számukra történő megnyitása, szerepet adhat 

az EU-nak a feltételeknek megfelelő jelöltek listáira történő felvételükről 

szóló tárgyalásokban. A képzések és az oktatási intézményekkel való 

együttműködés javíthatják a partnerségek tehetségmobilitási komponensét a 

több uniós országban is alkalmazható emberi tőke fejlesztése érdekében. 

Konkrét intézkedések birtokában az EU jobb helyzetben lesz a potenciálisan 

fontos származási országokkal való tárgyalásokban.  

A kék kártya-direktíván lehet javítani… 

A magas bérkritérium részben magyarázatot ad az EU kék kártya 

kihasználatlanságára. A legtöbb uniós tagállamban a bérkritériumnak 

számottevő visszafogó hatása van: csak hét olyan EU-tagország van, ahol a 

képzettséget igénylő munkakörben teljes munkaidőben foglalkoztatott 

felsőfokú végzettségűek közül 40%-nál többen teljesítik. A legtöbb EU kék 

kártyát azokban az országokban adják ki, ahol a jövedelemeloszláshoz 

képest a bérkritérium kevésbé korlátozó hatású. A tagállami rendszerek 

sokkal kevésbé korlátozók. Számos olyan uniós szintű intézkedés 

lehetséges, ami vonzóbbá tehetné a kék kártyát, és bővíthetné a használatát: 

a bérkritériumnak a fiatalabb munkavállalók és a frissen végzettek 

lehetőségeihez való igazítása elérhetőbbé tenné a kék kártyát; bátorítani kell, 

hogy akik jogosultak rá, más típusú engedélyekről a kék kártyára váltsanak, 

amint teljesítik a feltételeit, mert sokan csak azután érik el a feltételeket, 

miután néhány évet már az EU területén tartózkodtak; a külföldi 

szakképzettségek elismertetésére szolgáló eljárásokat egyszerűsíteni kell, 
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mert ma ez a kék kártya használatának egyik fő akadálya; a munkaerőpiaci 

tesztek eltörlése és a legalább egyéves munkaszerződésre vonatkozó feltétel 

megváltoztatása is vonzóbbá tenné a kék kártyát a munkaadók számára; az 

állandó tartózkodás jogának megszerzéséhez szükséges idő lerövidítése is 

előnyös lenne; az előminősítést is lehetővé tevő egységes kérelmezési 

eljárás szintén felgyorsíthatná a kék kártya kérelmezésének folyamatát; 

biztosítani kell, hogy a harmadik országok állampolgárai és a többi érintett 

tudjanak a kék kártya előnyeiről, és azt válasszák a nemzeti eljárásokkal 

szemben.  

…és rugalmasabbá lehet tenni az uniós migrációs igazgatást 

A munkavállalási célú migráció menedzsmentjének rugalmasabbá tétele 

érdekében egyes kérdések szabályozását, például a kötelező elbírálási idők 

és költségek megállapítását, a munkaerőpiaci tesztek jellegének 

meghatározását, az elismerés előfeltételeinek rögzítését, a bérkritériumok 

megszabását, stb. az irányelvekből az azokat végrehajtó rendelkezések 

körébe lehetne delegálni. Ez lehetővé tenné ezeknek a részleteknek a 

gyakoribb módosítását, adminisztratív, politikai, technikai vagy automatikus 

mechanizmusok révén.  

A munkavállalási célú migrációra vonatkozó intézkedések körét a 

hiányzó elemek beillesztésével lehet teljessé tenni… 

A munkavállalási célú migrációra vonatkozó eddigi jogalkotás nagyrészt 

szektoralapú volt, és vannak bevándorlói csoportok, amelyek mindeddig 

kimaradtak, vagy amelyek esetében a kedvezményes elbánás indokolt lehet, 

– például a befektetők, a vállalkozók, egyes szabályozott szakmák művelői, 

valamint a kiemelkedően képzett feltalálók és tudósok. A 

minimumkövetelmények ezeknek a csoportoknak a szempontjából is 

fontosak, de ugyanígy a hazai munkavállalók és az ifjúsági mobilitási 

programok szempontjából is. Egy uniós munkavállalással kísért nyaralási 

program több résztvevőt vonzana, bővítené a képzett potenciális 

munkavállalók körét, és megerősítené az EU pozícióját a harmadik 

országokkal folytatott tárgyalásokban. Hasonlóan, ha a külföldi diákok a 

tanulmányaik befejezése után munkát találnak, az EU-nak kedvező módot 

kellene biztosítania számukra a tartózkodás jogának megszerzéséhez a 

munkaerőpiaci teszt alóli mentességgel és a státusváltás EU-n belülről 

történő kérelmezésének lehetővé tételével.    
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A fő ajánlások összefoglalása 

A. Növelni kell az uniós szintű kezdeményezések hozzáadott értékét 

 Javítani kell a harmadik országbeliek képesítéseinek elismerését szolgáló rendszert

és az ehhez kapcsolódó támogatási eljárásokat.

 A munkavállalási célú migráció csatornáihoz és rendszereihez illeszkedő, az egész

EU-ra kiterjedő munkaügyi adatbázisok kialakítására van szükség.

 Javítani kell az EU-n belüli mobilitási lehetőségeket az ennek útjában álló

akadályok enyhítésével, többek között az idénymunkások, a végzett diákok és más,

az Unió területén legálisan tartózkodó harmadik országbeliek esetében.

B. Fejleszteni kell az „EU márkat”, és népszerűsíteni kell az uniós bevándorlási 

intézkedéseket 

 Meg kell erősíteni az EU bevándorlási portált, és hirdetni kell az uniós bevándorlási

politika komparatív előnyeit.

 Fejleszteni kell a harmadik országokkal folytatott mobilitási partnerségek

munkavállalási célú bevándorlással kapcsolatos komponensét.

 Az első kapcsolatfelvételt megkönnyítő kapuplatformot kell fejleszteni, különösen a

harmonizált EU-s tartózkodási engedélyekért folyamodók számára.

C. Meg kell erősíteni az uniós szakpolitikák harmonizációját 

 Több rugalmasságra van szükség az EU jogalkotási rendszerében, amit olyan

mechanizmusok létrehozásával lehet biztosítani, amelyek lehetővé teszik egyes

paramétereknek az irányelveken kívül (a végrehajtási intézkedésekben) történő

módosítását.

 Világosan rögzíteni kell a munkaerőpiaci teszt eljárásait, és a harmadik

országbeliek foglalkoztatáshoz való egyenlő hozzáférésének feltételeit.

 Egységesíteni kell a munkavállalási célú bevándorlók engedélykérelmeinek

benyújtására szolgáló űrlapokat.

 Javítani kell a határozott időre szóló tartózkodási jog hordozhatóságát az Unión

belüli mobilitás esetében, lehetővé kell tenni, hogy az egyik EU-tagállam területére

szóló tartózkodási engedélyt egy másik tagállamból kérelmezzék, és elő kell

segíteni a külföldi diákok munkavállalási engedélyhez jutását az uniós országokban.

D. Hatékonyabbá és vonzóbbá kell tenni az EU kék kártyát 

 Külön, alacsonyabb bérkritériumokat kell bevezetni a fiatalabb munkavállalókra, és

az EU-ban frissen diplomát szerzettekre vonatkozóan, a státusváltoztató

munkavállalási célú bevándorlóknak mentességet kell biztosítani a munkaerőpiaci

teszt alól.
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 Csökkenteni kell a munkaszerződés megkövetelt időtartamát, a mobilitás előtti

várakozási időt, és az állandó tartózkodási engedélyre való jogosultság

megszerzéséhez szükséges időt.

 Ki kell alakítani egy jegyzéket a “kék kártya-alkalmas” jelöltekről, akiknek a

képesítéseit már elismerték, és akik számára hasznos lehet a mobilitás elősegítése.

E. Meg kell hozni az eddig hiányzó uniós szakpolitikai intézkedéseket 

 A menekültek számára kedvezőbbé kell tenni az uniós munkavállalási célú

migrációs rendszerekhez való hozzáférést.

 Az EU egészére kiterjedő ifjúsági mobilitási vagy munkával kísért nyaralási

programot kell kialakítani.

 A közös minimumkövetelményeket további csoportokra, többek között a

befektetőkre is ki kell terjeszteni.




