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A MIGRÁCIÓ FENNTARTHATÓ UNIÓS MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL  

 

 

 

 

 

Előterjesztő: az ALDE, az EPP, a PES és az EA politikai csoport 

 

 

 

A módosító indítványok benyújtási határideje 2015. június 3. (brüsszeli idő szerint) 16 óra.  

 

Az állásfoglalással kapcsolatos módosító indítványokat az erre a célra szolgáló online eszközön 

keresztül kell benyújtani (elérhető a tagok portáljáról: www.cor.europa.eu/members). 

 

Ha bármilyen segítségre van szüksége, informatikai szolgálatunk (Helpdesk – tel.: +32 2 546 9697; 

e-mail: helpdesk@cor.europa.eu) készséggel áll rendelkezésére. Ezenkívül a felhasználói útmutató a 

http://toad.cor.europa.eu/CORHelp.aspx címen található. 

 

Szükséges aláírások száma: 6 
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A RÉGIÓK EURÓPAI BIZOTTSÁGA 

 

1. mély megrendülését fejezi ki amiatt, hogy az elmúlt hónapok során az Európai Unióba 

igyekvő migránsok közül több ezren életüket vesztették, ezért üdvözli az új európai migrációs 

stratégiáról szóló vitát; 

 

2. úgy véli, hogy a migráció uniós megközelítésének hosszú távon fenntarthatónak kell lennie és 

a migráció minden aspektusára ki kell terjednie, köztük a humanitárius kötelezettségekre, a 

menedékkérőkre, a gazdasági migránsokra, a csempészetre és az emberkereskedelemre, az 

Unión kívüli országok fejlődésére és stabilitására és Európa demográfiai kihívásaira. 

Hangsúlyozza, hogy a migráció a fejlődés alapvető eleme, mely ideális esetben nemcsak a 

migránsok, hanem a befogadó és a származási országok javát is szolgálja, mivel lehetőséget 

nyújt az eszmecserére és ösztönzi az innovációt és a sokszínűséget. Az RB figyelmeztet 

mindenkit, aki politikai felelősséggel bír, hogy óvakodjon a migránsok vagy a migráció 

megbélyegzésétől; 

 

3. úgy véli, hogy az EU, a tagállamok és a civil szervezetek közti szakpolitikai párbeszéd 

meglévő eszközei és csatornái működnek, de megjegyzi, hogy a helyi/regionális 

önkormányzatok és az uniós szint közti párbeszéd széttagolt vagy ad hoc módon zajlik. Ezért 

azt javasolja, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat aktívan vonják be a fogadási 

körülményekkel és a menekültügyi eljárásokkal kapcsolatos előírások javításába és 

hasznosítsák a tapasztalataikat, továbbá hogy a befogadásért felelős hatóságok számára 

biztosítsanak képzést és kapcsolatépítési támogatást. Ennek kapcsán az RB kiemelt feladatnak 

tartja a helyi és regionális önkormányzatok arra való képességének növelését, hogy 

felismerjék a kiszolgáltatott helyzetű csoportokat és védelmet nyújtsanak számukra, különös 

tekintettel a kísérő nélküli kiskorúakra, akik gyakran esnek áldozatul a szexrabszolgasággal, 

kényszermunkával vagy akár szervkereskedelemmel foglalkozó bűnbandáknak; 

 

4. hangsúlyozza, hogy az áthelyezési és áttelepítési politikáknak figyelembe kellene venniük a 

földrajzi és demográfiai feltételeket, a régió vagy tagállam méretét, a lakosságot, a gazdasági 

helyzetet, a munkaerő-piaci szükségleteket és a rendelkezésre álló infrastruktúrákat és 

szolgáltatásokat, valamint olyan egyéb releváns tényezőket, mint a családegyesítés. Ezért 

üdvözli, hogy az európai migrációs stratégia megnevezi ezeket az áthelyezési és áttelepítési 

programok feltételeiként; 

 

5. rámutat arra, hogy a menedékkérők és a menekültek államok, illetve régiók közötti, valamint 

egyes régiókon belüli egyenlőtlen eloszlása komoly kihívás elé állítja a helyi és regionális 

önkormányzatokat, csakúgy mint a távlati tervezés hiánya és az, hogy a migránsok fogadására 

nem lehet kellő időben felkészülni. Rögtönzött megoldásokkal nehezebb biztosítani a gyors és 

sikeres integrációt. Az RB sürgeti az összes tagállamot, hogy működjenek együtt a helyi és 

regionális önkormányzatokkal mind az Európai Bizottság által javasolt sürgősségi áthelyezési 

mechanizmus, mind pedig egy esetleges jövőbeli kötelező és automatikusan életbe lépő 

áthelyezési rendszer bevezetésében és működtetésében; 



 

COR-2015-02566-00-01-PRES-TRA (EN)  3/4 

 

6. úgy véli, hogy az áttelepítési programról való megállapodás elősegítése szempontjából 

lényegbevágó, hogy a közvélemény mennyire bízik abban, hogy Európa képes sikeresen 

integrálni a migránsokat és társadalmi kohéziót teremteni. Ezért arra kéri az Európai 

Bizottságot, hogy sürgősen fogjon össze a Régiók Európai Bizottságával, hogy feltérképezzék 

a sikeres integrációs politikákat, felhívják rájuk a figyelmet és Európa-szerte elősegítsék a 

bevezetésüket. Arra kéri az Európai Bizottságot, hogy emlékeztesse a tagállamokat és a helyi 

és regionális önkormányzatokat, hogy az európai strukturális és beruházási alapok szerepet 

játszhatnak az integrációs politikák támogatásában; 

 

7. üdvözli, hogy növelték az EU Triton és Poszeidón műveleteinek költségvetését, és hogy 15 

tagállam vállalta, hogy további forrásokat bocsát rendelkezésre. Ennek révén az EU 

vészhelyzetben hatékonyabban tud reagálni. Hangsúlyozza továbbá, hogy mindkét művelet 

földrajzi hatályát az aktuális problémákhoz kell igazítani. Rámutat arra, hogy olyan 

mechanizmusra van szükség, amely az eredményes mentési műveletek változó 

követelményeinek megfelelően lehetővé teszi e keretek további növelését mindaddig, amíg e 

műveletekre szükség van. Reméli továbbá, hogy minden tagállam vállalja majd, hogy szükség 

esetén további forrásokat bocsát rendelkezésre. Hangsúlyozza emellett, hogy a pénzügyi és 

egyéb erőforrásokat minél előbb fel kell szabadítani, ezt nem hátráltathatják felesleges 

bürokratikus eljárások; 

 

8. azt javasolja, hogy az eu-LISA – a nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó 

ügynökség – a VIS rendszer alapján a közeljövőben dolgozzon ki egy átfogó adatmegosztási 

rendszert a migráció és a helyi önkormányzatok témakörében. Egy ilyen rendszer nagyon 

hasznos lehet a szakértelem megosztásához és a tapasztalatok összegyűjtéséhez az 

elszállásolási kérdések kezelésében, a menedékkérők és a menekültek kérelmeinek a 

feldolgozásában, az integrációs politikák kidolgozásában, valamint az illegális migráció 

kezelésében. Emellett gyakorlati megoldásokat is kínálna a helyi önkormányzatok közötti 

szolidaritás ösztönzésére; 

 

9. úgy véli, hogy a migrációval kapcsolatos kihívásokra adott uniós válasz nem teljes, ha a 

származási országok gazdasági és különösen politikai helyzetével a migrációtól elkülönítve 

foglalkoznak. Ezért üdvözli az Európai Bizottság arra vonatkozó ajánlását, hogy össze kell 

ülni és meg kell állapodni a harmadik országokkal a migrációs áramlások kezelésének és 

annak érdekében, hogy jobban közbe tudjanak lépni és meg tudják menteni a bajba jutott 

migránsok életét. Az RB szerint erre szubnacionális szinten is törekedni kell, bevonva a 

rendészeti hatóságokat is, hogy helyi szinten is kézzelfogható eredményeket lehessen elérni a 

csempészhálózatok elleni küzdelemben, valamint a legális migrációs lehetőségek 

kialakításában és a visszatérési politikák alkalmazásában. Ezért arra kéri a tagállamokat, hogy 

teljesítsék azon kötelezettségvállalásukat, hogy GNI-jük legalább 0,7%-át fejlesztési segélyre 

fordítják; 

 



 

COR-2015-02566-00-01-PRES-TRA (EN)  4/4 

10. ismételten szorgalmazza, hogy az együttműködés és a kölcsönös bizalom erősítése érdekében 

hozzanak létre „migrációs és integrációs partnerségeket” a városok és régiók között a 

származási és célországokban. E partnerségek keretében előkészítő intézkedéseket (pl. 

nyelvórák, kulturális és állampolgári ismeretek átadása), egyéni bevándorlási projekteket, 

például munkavállalói képzési programokat, továbbá a körkörös migrációt, az önkéntes 

visszatérést és a migránsok visszailleszkedését célzó programokat hajtanának végre. E 

partnerségek kiegészítik a kulcsfontosságú Unión kívüli országok uniós delegációihoz 

kiküldött európai migrációs összekötő tisztviselők munkáját; 

 

11. úgy véli, hogy a jövőbeli migrációs politikákban központi szerepet kell adni annak, hogy az 

Unión kívüli országok állampolgárainak lehetőségeket és módot biztosítunk arra, hogy 

Európába jöjjenek dolgozni vagy tanulni. Hangsúlyozza, hogy ennek kapcsán mindenképpen 

fel kell gyorsítani a vízummentességi szabályok elfogadását azokkal az országokkal, amelyek 

megfelelnek az idevonatkozó kritériumoknak, el kell mélyíteni az együttműködést a többi 

érintett országgal, és tájékoztatást kell adni az Európába irányuló migráció legális módjairól 

és az illegális migrációhoz kapcsolódó komoly veszélyekről;  

 

12. megismétli, hogy politikai stabilitásuk egyik kulcstényezőjeként fejleszteni kell a helyi 

demokráciát és gazdaságot az Unión kívüli országokban, és arra kéri az Európai Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy fejlesszék tovább a Régiók Európai Bizottságával és az európai helyi 

és regionális önkormányzatokkal folytatott együttműködést az érintett országok helyi 

közigazgatásának kapacitásbővítése érdekében. Ennek kapcsán felhívja a figyelmet a keretein 

belül működő helyi és regionális önkormányzatok euromediterrán közgyűlésének (ARLEM) 

és a keleti partnerség helyi és regionális önkormányzatai konferenciájának (CORLEAP) 

szerepére; 

 

13. megbízza elnökét, hogy jelen állásfoglalást juttassa el az Európai Parlament, a Tanács és az 

Európai Bizottság, valamint az Európai Tanács elnökéhez.  

 

Kelt Brüsszelben, 2015. június 4-én. 

 

 

 a Régiók Európai Bizottsága  

elnöke  

  

  

  

  

Markku MARKKULA 

 

_____________ 


