HÁROMOLDALÚ SZOCIÁLIS
CSÚCSTALÁLKOZÓ – 2016. MÁRCIUS 16.
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS PARTNEREK ÁLLÁSFOGLALÁSA
A MENEKÜLTVÁLSÁGGAL KAPCSOLATBAN

1. A menekültválság 2013-as kezdete óta az Európai Unió
tagállamaiba körülbelül kétmillió menekült érkezett. 2015-ben több
mint egymillióan érkeztek, és a tartós konfliktusok következtében
2016-ban újabb egymillió menekült várható.
2. Sürgős cselekvésre van szükség az Európába érkező migránsok
korábban nem tapasztalt áramlásával kapcsolatban. A Tanács még
nem foglalkozik azokkal a kulcsfontosságú kihívásokkal, amelyek egy
közös cselekvési program keretében az Európa határain zajló
humanitárius válsághelyzet kezelésével kapcsolatban fellépnek. A
tagállamok közötti erősebb együttműködés az egyetlen megoldás az
Unióba érkező rendkívüli menekültáradat kezelésére, amely bizonyos
tagállamokat a határaik lezárására késztetett, veszélyeztetve ezzel a
schengeni vívmányokat.
3. Schengen az európai integráció egyik legkézzelfoghatóbb előnyös
vívmánya az állampolgárok és a vállalkozások számára. A schengeni
térség sérülése vagy szétesése súlyosan veszélyezteti az
értékláncokat, végső soron pedig munkahelyeket semmisít meg, és
csökkenti a jólétet. Az Európai Unió külső határainak hatékony
ellenőrzése alapvető fontosságú. Megfelelő pénzügyi eszközökre van
szükség, hogy a Frontex betölthesse szerepét, egyúttal pedig
biztosítani kell a nemzetközi védelmet minden rászoruló számára az
uniós szerződéseknek és a nemzetközi jognak megfelelően.
4. A menedékkérők és menekültek beilleszkedése a munkaerőpiacra
létfontosságú kérdés. Európa lakossága öregszik. Számos
tagállamban csökken a munkaképes korúak száma. Európa-szerte
sok az üresedés a képzettséget igénylő és nem igénylő területeken
egyaránt,
ezzel
párhuzamosan
ugyanakkor
magas
a
munkanélküliség is. Ez teljes mértékben aláássa a jövőbeni
növekedési kilátásainkat. A munkaerőpiacok jobb kihasználására és
az Unión belüli mobilitás javítására irányuló szükséges
intézkedéseken túl a harmadik országokból történő legális migráció
része annak a megoldásnak, amelynek segítségével biztosíthatjuk a
további jólétet, valamint leküzdhetjük a demográfiai változás okozta
1

problémákat. Érdekünkben áll, hogy a világ minden táján élő, a
munkaerőpiacaink
szükségleteinek
megfelelő
képességekkel
rendelkező emberek számára Európa vonzó célpont legyen, ha
legálisan szeretnének itt tanulni, élni és dolgozni.
5. Az Európában jogszerűen tartózkodók integrálása a képzésbe, a
foglalkoztatásba és a társadalomba nélkülözhetetlen. Az integrációs
kurzusok, a lakhatás, a nyelvtanulás, valamint az egyéb oktatási és
képzési lehetőségek megszervezése a hatóságok és a társadalom
egészének felelőssége. A gazdasági és szociális partnerek
ugyanakkor számos kezdeményezéssel járulnak hozzá ehhez az
erőfeszítéshez.
6. A készségek és kompetenciák felmérése, tesztelése és szűrése a
menedékkérők és menekültek európai munkaerő-piaci befogadását
elősegítő megújult politika sarokköve. Rendkívül fontos az integrációs
lánc minden szereplője kapacitásának növelése, a készségek
érvényesítésének elősegítése a készségkereslet és a készségkínálat
összehangolása érdekében – aminek a végrehajtását azoknak az
embereknek a különleges körülményeihez kell igazítani, akik a nem
tervezett migráció következtében érkeznek Európába. A különböző
szintű integrációs folyamatok (nyelvtanulás, állampolgársági oktatás,
szociális támogatás, a kompetenciák egyensúlya, munkaerő-piaci
aktivitás) összehangolása nem mindig sikeres, és ezek nem
működnek jól együttesen. Ez akadályozza a zökkenőmentes és
jogosultságokon alapuló munkaerő-piaci integrációt.
7. A jobb integráció és a munkaerőpiacon való méltányos részvétel
elősegítése az egyetlen mód a szolidaritás és a társadalmi kohézió
kiépítésére, valamint a további társadalmi nyugtalanság, illetve a
menekültek és a migráns népesség elutasításának megelőzésére.
8. A kulcsfontosságú kérdések véleményünk szerint a következők:
- közös, teljes Európára kiterjedő megoldásra van szükség az összes uniós
tagállam részvételével, méltányos, kiegyensúlyozott és felelős módon,
figyelembe véve a készségek elemzését és érvényesítését, valamint a nemzeti
és regionális gazdasági szükségleteket;
- az Európai Unió területén jogszerűen tartózkodó menekültek társadalmi
befogadása, különösen pedig munkaerő-piaci beilleszkedése minden tagállam
közös célkitűzése kell, hogy legyen.

Az európai gazdasági és szociális partnerek hangsúlyozzák a következőket:
A.
Elkötelezik magukat a kormányokkal és más érdekeltekkel történő
együttműködésre a befogadást célzó politikák megtervezése és kidolgozása
tekintetében. Az állami és magánszektor munkaadó szervezeteinek, a
kereskedelmi és iparkamaráknak, a kézművesipari kamaráknak, a
szakszervezeteknek és a többi szereplőnek fontos szerepe van, és elkötelezik
magukat a menekültek munkaerő-piaci és társadalmi befogadásának
elősegítése és támogatása mellett.
B.
Számos, a menekültek és migránsok beilleszkedését megcélzó nemzeti
intézkedésre van szükség a munkaadók, a kereskedelmi és iparkamarák,
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valamint a szakszervezetek részvételével. Egyetértenek azzal, hogy a
munkaadóknak stabil és képzett, az igényeiknek megfelelő munkaerőre van
szükségük. Egyetértenek azzal, hogy a nemzeti és migráns munkavállalók
közötti esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód a munkaerő-piaci
beilleszkedés alapja, figyelembe véve a menekültek objektív helyzetét a
munkakeresők számára elérhető aktív munkaerő-piaci eszközök részeként.
C.
Koordinált, páneurópai programra van szükség a szakoktatás és
szakképzés, illetve a menekültek és migránsok számára is elérhető
tanulószerződéses gyakorlati képzés támogatására az Európai Uniót és a
szomszédos államokat felölelő tranzitországok, valamint a célországok
részvételével.
D.
Felismerik azokat a kihívásokat, amelyekkel a helyi közszolgáltatásnak
kell szembenéznie az újonnan érkezők azon képességének javítása
tekintetében, hogy hozzá tudjanak járulni a helyi munkaerőpiachoz egy olyan
időszakban, amikor az erőforrások egyre inkább szűkösek – megtartva a helyi
közösségeknek nyújtott szolgáltatásokat.
E.
Felismerik azokat a kihívásokat, amelyeket több százezer menekült
érkezésének hatása jelent a közszolgáltatásokra nézve, valamint azt, hogy a
tagállamoknak használniuk kell a Stabilitási és Növekedési Paktum által nyújtott
rugalmasságot a menekültválság pénzügyi következményeinek kezelése
érdekében.
F.
Egyetértenek azzal, hogy a megfelelően kezelt migráció fontos szerepet
játszik az európai népesség elöregedéséből következő időskori eltartottak
növekvő arányának kezelésében.
*****
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