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A VITACSOPORT ÁLTAL ELFOGADOTT AJÁNLÁSOK (A PLENÁRIS ÜLÉS ELÉ 
TERJESZTENDŐ) 
 
 
1. munkaterület: Önállóság és stabilitás  
 
1.1. alterület: Az EU autonómiája  
 
 

1. Javasoljuk, hogy az európai gyártásból származó stratégiai termékeket 
(például mezőgazdasági termékek, félvezetők, orvostechnikai felszerelések, 
innovatív digitális és környezetvédelmi technológiák) jobban népszerűsítsék 
és pénzügyileg is támogassák, hogy ezek az európai fogyasztók számára 
elérhetőek és megfizethetőek maradjanak, és a lehető legnagyobb mértékben 
csökkentsék a függőséget az Európán kívüli szereplőktől. Ez a támogatás 
magában foglalhatja a strukturális és regionális politikákat, az iparágak és 
ellátási láncok Unión belül tartását célzó támogatást, az adókedvezményeket, 
a szubvenciókat, az aktív kkv-politikát, valamint a kapcsolódó képesítések és 
munkahelyek Európában tartását célzó oktatási programokat. Ugyanakkor az 
aktív iparpolitikának szelektívnek kell lennie, és az innovatív termékekre, 
illetve az alapvető szükségletek és szolgáltatások biztosítása szempontjából 
releváns termékekre kell összpontosítania. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert Európa a kulcsfontosságú területeken túl sokszor 
került függőségekbe Európán kívüli szereplőktől, amelyek diplomáciai 
konfliktusokat okozhatnak, és az alapvető vagy stratégiai fontosságú termékek 
vagy szolgáltatások hiányosságaihoz vezethetnek. Mivel az EU-ban a termelési 
költségek gyakran magasabbak, mint a világ más részein, e termékek aktívabb 
promócióján és támogatásán keresztül az európaiak lehetőséget és ösztönzést 
kapnak arra, hogy versenyképes európai termékeket vásároljanak. Ez erősíti az 
európai versenyképességet is, és Európában tartja a jövőorientált iparágakat és 
munkahelyeket. A termelés erőteljesebb regionalizálása a szállítási költségeket 
és a környezeti károkat is csökkenteni fogja. 
 
 

2. Javasoljuk, hogy az EU csökkentse a kőolaj- és gázimporttól való függőségét. 
Ezt úgy kellene véghez vinni, hogy aktívan támogatjuk a tömegközlekedési és 
energiahatékonysági projekteket, a nagy sebességű európai vasúti és 
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árufuvarozási hálózatot, valamint a tiszta és megújuló energiaforrásokon 
(különösen a nap- és szélenergián) alapuló energiaellátás és az alternatív 
technológiák (például a hidrogén vagy a hulladékból előállított energia) 
bővítését. Az EU-nak elő kell mozdítania a közlekedési kultúra 
megváltoztatását is, hogy az egyéni autóhasználatról a tömegközlekedésre, az 
e-autómegosztásra és a kerékpározásra térjünk át. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert mind Európa külső függőségekkel szembeni 
függetlensége, mind pedig az ambiciózus éghajlatvédelmi és CO2-csökkentési 
célok szempontjából nyertes helyzetet teremt. Lehetővé teszi azt is, hogy 
Európa erős szereplőjévé váljon a jövőorientált technológiák terén, hogy 
megerősítse gazdaságát és munkahelyeket teremtsen. 
 
 

3. Javasoljuk, hogy uniós szinten fogadjanak el egy olyan jogszabályt, amely 
biztosítja, hogy az összes uniós gyártási és ellátási folyamat és az importált 
áruk megfeleljenek a minőségi, etikai, fenntarthatósági és az összes idevágó 
európai emberi jogi normának. Javasoljuk, hogy az ennek a jogszabálynak 
megfelelő termékek tanúsítást kapjanak. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert mind a fogyasztóknak, mind a kereskedőknek segít 
abban, hogy könnyen hozzáférjenek a megvásárolni/forgalmazni kívánt 
termékekkel kapcsolatos információkhoz. Ez a tanúsítási rendszer ellenőrzésével 
érhető el; A tanúsítás is segít abban is, hogy csökkentsük a piacon forgalmazott 
olcsó és drága termékek közötti különbséget. Az olcsó termékek nem fogják 
teljesíteni az előírt szabványt, és ezért nem tekinthetők jó minőségűnek. E 
minősítés megszerzése a környezet védelmét, az erőforrások megtakarítását és 
a felelős fogyasztás előmozdítását szolgálná. 
 
 

4. Javasoljuk egy egész Európára kiterjedő program végrehajtását, hogy 
támogassuk a stratégiai ágazatok helyi kistermelőit valamennyi tagállamban. 
Ezek a termelők szakmai képzést és – szubvenciókon keresztül – pénzügyi 
támogatást kapnának, és arra ösztönöznék őket, hogy (ahol az EU-ban 
rendelkezésre állnak a nyersanyagok) az import rovására több, a 
követelményeknek megfelelő árut állítsanak elő. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert az Unióban székhellyel rendelkező termelők 
támogatásával az EU gazdasági autonómiára tehet szert ezekben az 
ágazatokban. Ez a támogatás csak a termelési folyamat egészének 
megerősítését szolgálhatja, elősegítve ezzel az innovációt. Ez elvezetne ahhoz, 
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hogy a nyersanyagokat fenntarthatóbb módon állítják elő az EU-ban, ami 
csökkentené a szállítási költségeket, és a környezet védelmét szolgálná. 
 
 

5. Javasoljuk az emberi jogok európai szintű érvényesítésének javítását az 
alábbiakon keresztül: figyelemfelhívás azokban az országokban, amelyek nem 
tartják be a megkövetelt mértékben az emberi jogok európai egyezményét 
(EJEE) vagy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló 
egyezményt; az EU és az uniós igazságügyi eredménytábla által koordinált 
szigorú ellenőrzés arra vonatkozóan, hogy a tagállamok milyen mértékben 
tartják tiszteletben az emberi jogokat, valamint a megfelelés szigorú 
kikényszerítése különböző szankciók révén. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a tagállamok az emberi jogok európai egyezményének 
ratifikálásakor már elfogadták az emberi jogokat, és most az egyes államokban 
kell növelni az elfogadottságukat annak biztosítása érdekében, hogy aktívan 
megismerjék és érvényesítsék az emberi jogokat ezekben a tagállamokban. 
 
 

6. Javasoljuk egy európai szintű felülvizsgálat és intenzív kommunikációs 
kampány elindítását annak érdekében, hogy az európai polgárok jobban 
megismerjék az EURES-t (Európai Foglalkoztatási Szolgálat), az uniós 
bevándorlási portált és a harmadik országbeli állampolgárok készségprofil-
készítő uniós eszközét, az uniós vállalatok pedig gyakrabban vegyék igénybe 
ezeket az eszközöket az állásajánlatok meghirdetése és közzététele céljából. 
 
Nem javasoljuk új online platform létrehozását, amely álláslehetőségeket hirdet 
az európai fiatalok számára. Már elegendő hasonló kezdeményezés létezik 
európai szinten. Úgy véljük, hogy a meglévő munkaerő és foglalkoztatási 
lehetőségek európai szintű előmozdításának kulcsa a már létező eszközök 
fejlesztése. 
 

1.2. alterület: Határok  
 
 

7. Javasoljuk, hogy hozzanak létre egy olyan rendszert az Unióba irányuló 
munkaerő-migrációra, amely az európai munkaerőpiacok valós igényein 
alapul. Ki kell alakítani az Unión kívüli és belüli szakmai oklevelek és egyetemi 
diplomák egységes elismerési rendszerét. A szakképzett migránsok számára 
szakmai képesítésen alapuló ajánlatokat, valamint kulturális és nyelvi 
integrációs ajánlatokat is be kellene vezetni. A megfelelő képesítéssel 
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rendelkező menedékkérők számára hozzáférést kell biztosítani a 
munkaerőpiachoz. Létre kellene hozni egy integrált ügynökséget, amelynek 
alapját a foglalkoztatási szolgálatok európai együttműködési hálózata 
képezhetné. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert Európának bizonyos területeken képzett munkaerőre 
van szüksége, amelyeket belső munkaerővel teljes mértékben nem tudnak 
lefedni. Jelenleg nincs elég működőképes lehetőség a munkavállalási engedély 
jogszerű kérelmezésére az EU-ban. A szakmai oklevelek és egyetemi diplomák 
európai szintű elismerési rendszere megkönnyíti ezen igények kielégítését, és 
lehetővé teszi az Unión belüli és Unión kívülről érkező munkaerő-vándorlás 
egyszerűsítését. A foglalkoztatási hiányt így hatékonyabban lehetne pótolni, az 
ellenőrizetlen migrációt pedig jobban lehetne kezelni. A munkaerő-migrációt 
kezelő rendszer menedékkérők előtti megnyitása segíthetne felgyorsítani a 
menedékkérők beilleszkedését az európai gazdaságokba és társadalmakba. 
 
 

8. Javasoljuk, hogy Európai Unió terjessze ki jogszabályait, hogy több hatáskörrel 
és nagyobb függetlenséggel ruházza fel a Frontexet. Ez lehetővé teszi 
számukra, hogy minden tagállamban be tudjanak avatkozni, és így biztosítsák 
az EU valamennyi külső határának védelmét. Ugyanakkor az EU-nak meg kell 
szerveznie a Frontex szervezetére vonatkozó folyamatellenőrzéseket, mivel a 
visszaélések elkerülése érdekében teljes átláthatóságot kell teremteni a 
Frontex működésében. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert elfogadhatatlannak tartjuk, hogy megtagadhatják a 
Frontextől a határokhoz való hozzáférést, különösen olyan helyzetekben, amikor 
megsértik az emberi jogokat. Biztosítani kívánjuk, hogy a Frontex végrehajtsa az 
európai jogszabályokat. A Frontexen belüli helytelen magatartás megelőzése 
érdekében a szervezet szabályozására és ellenőrzésére is szükség.  
 
 

9. Javasoljuk, hogy az Európai Unió szervezze meg – kifejezetten a gazdasági 
migránsok számára – annak lehetőségét, hogy a kiindulási országban 
előszűrjék a polgárokat (igazolt készségek, háttér stb. szerint); ez annak 
meghatározása szolgál, hogy a fogadó ország gazdasági 
szükségleteinek/megüresedett álláshelyeinek függvényében ki jogosult az EU-
ba jönni és ott dolgozni. Ezeket az előszűrési feltételeket nyilvánossá és 
mindenki által elérhetővé kell tenni. Ezt egy (online) Európai Bevándorlási 
Ügynökség felállításával lehetne megvalósítani.  
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Ezt azért javasoljuk, mert ilyen módon a migránsoknak nem kellene illegálisan 
átlépniük a határt. Ez szabályozná az EU-ba belépő emberek áramlását, aminek 
eredményeképp enyhülne a határokra nehezedő nyomás. Ugyanakkor 
megkönnyítené a megüresedett álláshelyek betöltését is a fogadó országokban. 
 
 

10. Javasoljuk, hogy az Európai Unió gondoskodjon arról, hogy minden határnál 
azonos fogadó szabályzatokat alkalmazzanak és ugyanolyan fogadó 
létesítményeket alakítsanak ki, tiszteletben tartva az emberi jogokat, és 
garantálva minden migráns (pl. a terhes nők és a gyermekek) biztonságát és 
egészségét.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert nagyra értékeljük, ha a migránsokkal szemben minden 
határon tisztességes és egyenlő bánásmódot biztosítanak. Meg akarjuk előzni, 
hogy a migránsok túl sokáig maradjanak a határokon, és a tagállamokat 
túlterhelje a migránsok beáramlása. Minden tagállamot jól fel kell készíteni a 
migránsok fogadására.  
 

2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner  
 
2.1. alterület: Kereskedelem és kapcsolatok etikai összefüggésben 
 
 

11. Javasoljuk, hogy az EU szerezzen érvényt a gyermekmunkát megengedő 
országokból származó termékek behozatalára vonatkozó korlátozásoknak. Ezt 
a vállalatok feketelistájának létrehozásával kellene megvalósítani, amelyet az 
aktuális körülményeknek megfelelően rendszeresen frissítenek. Javasoljuk 
továbbá, hogy a munkából kikerülő gyermekek számára biztosítsuk az iskolai 
oktatáshoz való fokozatos hozzáférést, és a gyermekmunkával kapcsolatos 
fogyasztói tudatosságot az EU hivatalos csatornáin keresztül folyó 
tájékoztatással, például kampányokon és a gyermekek történeteinek 
elmesélésén keresztül mozdítsuk elő. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert felismertük, hogy összefüggés van az iskolához való 
hozzáférés hiánya és a gyermekmunka jelenléte között. Ezzel az ajánlással a 
fogyasztók figyelmét kívánjuk felhívni, hogy csökkentsük a gyermekmunkával 
készült termékek iránti keresletet, és végső soron felszámolhassuk ezt a 
gyakorlatot.  
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12. Javasoljuk, hogy az EU alakítson ki partnerségeket a fejlődő országokkal, 
támogassa infrastruktúrájukat, és ossza meg a kompetenciákat a kölcsönösen 
kedvező kereskedelmi megállapodásokért cserébe, hogy segítse őket a zöld 
energiaforrásokra való átállásban. 
 
Ezt azért javasoljuk, hogy kereskedelmi partnerségek és diplomáciai 
megállapodások révén megkönnyítsük a fejlődő országokban a megújuló 
energiaforrásokra való átállást. Ez jó hosszú távú kapcsolatokat teremtene az EU 
és a fejlődő országok között, és hozzájárulna az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemhez. 
 
 

13. Javasoljuk, hogy az EU vezessen be egy kötelező ökopontozást, amelyet 
minden olyan termék elülső oldalán fel kell tüntetni, amelyet az átlagfogyasztó 
megvásárolhat. Az ökopontszámot a gyártásból és a szállításból származó 
kibocsátások, valamint a károsanyag-tartalom alapján számítják ki, a veszélyes 
termékek listája alapján. Az ökopontszámot egy uniós hatóságnak kellene 
kezelnie és felügyelnie. 
 
Ezt azért javasoljuk, hogy az uniós fogyasztók jobban tisztában legyenek az 
általuk vásárolt termékek környezeti lábnyomával. Az ökopontszám az egész EU-
ra kiterjedő mérési módszer lenne, amely könnyen megmutatná, hogy egy 
termék mennyire környezetbarát. Az ökopontozásnak tartalmaznia kellene egy 
QR-kódot is a termék hátoldalán, amely további információkat nyújt a termék 
környezeti lábnyomáról.  
 
2.2. alterület: Nemzetközi éghajlat-politikai intézkedések 
 
 

14. Javasoljuk, hogy az Európai Unió fogadjon el stratégiát annak érdekében, hogy 
önállóbbá váljon az energiatermelésben. Egy, a meglévő európai energiaügyi 
intézményeket integráló európai szervnek kellene koordinálnia a megújuló 
energiák fejlesztését a tagállamok szükségleteinek, kapacitásának és 
erőforrásainak függvényében, tiszteletben tartva azok szuverenitását. Az 
intézmények e stratégia végrehajtása érdekében előmozdítanák az egymás 
közötti tudásmegosztást. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi függő helyzet kiszolgáltatottá tesz 
bennünket, ha politikai feszültségek alakulnak ki azokkal az országokkal, 
ahonnan importálunk. Ezt látjuk a jelenlegi villamosenergia-válságban is. Ennek 
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a koordinációnak azonban tiszteletben kell tartania minden ország 
szuverenitását. 
 
 

15. Szigorúbb környezetvédelmi előírásokat javasolunk az Unión belüli és kívüli 
hulladékkivitelre, valamint szigorúbb ellenőrzéseket és szankciókat 
szorgalmazunk az illegális kivitel megállítása érdekében. Az EU-nak jobban 
kellene ösztönöznie a tagállamokat arra, hogy a saját hulladékukat 
újrahasznosítsák és az energiatermelésre használják fel. 
 
Ezt azért javasoljuk, hogy megállítsuk a környezeti károkat, amikor egyes 
országok mások kárára szabadulnak meg a hulladékuktól, különösen akkor, ha 
ez minden környezetvédelmi előírást figyelmen kívül hagyva történik. 
 
 

16. Javasoljuk, hogy az EU erőteljesebben ösztönözze a folyamatban lévő 
környezetvédelmi átállást azáltal, hogy célul tűzi ki a környezetszennyező 
csomagolások megszüntetését. Ez magában foglalná a kevesebb 
csomagolóanyag vagy a környezetbarátabb csomagolás népszerűsítését. 
Annak érdekében, hogy a kisebb vállalatok is alkalmazkodni tudjanak, 
segítséget kell nyújtani nekik, és kiigazításokat kell bevezetni. 
 
Azért javasoljuk, mert csökkentenünk kell a természeti erőforrások 
felhasználását, különös tekintettel az Unión kívülről származó nyersanyagokra. 
Csökkentenünk kell az európaiak által bolygónknak és éghajlatnak okozott 
károkat is. A kisvállalkozásoknak nyújtott megnövelt támogatás kritikus 
fontosságú annak biztosítása érdekében, hogy áraik emelése nélkül tudjanak 
alkalmazkodni. 
 
 

17. Javasoljuk, hogy az Európai Unió tagállamai közösen, komolyabban tekintsék 
át az atomenergia kérdését. Fokozott együttműködésre van szükség az 
atomenergia felhasználásának és abban betöltött szerepének értékelése 
terén, hogy Európának át kell állnia a zöld energiára. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a nukleáris kérdést egy ország nem tudja megoldani. 
Jelenleg a tagállamok felében több mint száz reaktor működik, és még több 
építése van folyamatban. Mivel közös villamosenergia-hálózaton osztozunk, az 
általuk termelt alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energia minden 
európai számára előnyös, és növeli kontinensünk energetikai autonómiáját. 
Ráadásul a nukleáris hulladék vagy egy baleset több országot is érintene. 
Függetlenül attól, hogy milyen döntés születik az atomenergia használatáról 
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vagy nem használatáról, az európaiaknak közösen kell megvitatniuk a kérdést, 
és a nemzeti szuverenitás tiszteletben tartása mellett több egybevágó stratégiát 
kell kialakítaniuk. 
 
 
2.3. alterület: Az európai értékek népszerűsítése 
 
 

18. Az EU-nak közelebb kellene kerülnie a polgárokhoz. Javasoljuk, hogy az EU 
teremtsen kapcsolatokat a polgárokkal és a helyi intézményekkel, például a 
helyi önkormányzatokkal, iskolákkal és településekkel, és erősítse meg ezeket 
a kapcsolatokat. Ennek célja az átláthatóság javítása, a polgárok elérése és a 
velük folytatott jobb kommunikáció a konkrét uniós kezdeményezésekről és 
az általános uniós információkról.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi uniós információk nem eléggé 
hozzáférhetőek a társadalom minden csoportja számára, és nem jutnak el a 
hétköznapi polgárokhoz. Ez a tájékoztatás gyakran unalmas, nehezen érthető és 
nem felhasználóbarát. Ezen változtatni kell annak érdekében, hogy a 
polgároknak világos elképzelésük legyen az EU szerepéről és fellépéseiről. Az 
érdeklődés felkeltése érdekében az uniós információknak könnyebben 
megtalálhatónak, motiválónak és izgalmasnak kell lenniük, és hétköznapi 
nyelven kell megfogalmazni őket. Javaslataink: az uniós politikusok 
iskolalátogatásai, rádió, podcastok, közvetlen postai küldemények, sajtó, buszos 
kampányok, közösségi média, helyi polgári gyűlések és egy külön munkacsoport 
létrehozása az uniós kommunikáció javítására. Ezek az intézkedések lehetővé 
teszik a polgárok számára, hogy olyan uniós információkhoz jussanak, amelyek 
nem a nemzeti médián keresztül szűrődnek át. 
 
 

19. Javasoljuk a polgárok fokozottabb részvételét az uniós politikában. Az Európa 
jövőjéről szóló konferenciához hasonló, a polgárok közvetlen bevonását célzó 
rendezvényeket javasolunk. Ezeket nemzeti, helyi és európai szinten kell 
megszervezni. Az EU-nak koherens stratégiát és központi irányvonalakat kell 
biztosítania ezekhez az eseményekhez. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert ezek a részvételi demokráciára épülő rendezvények 
korrekt tájékoztatást nyújtanak az EU-ról, és javítják az uniós szakpolitikai 
intézkedések minőségét. A rendezvényeket az EU alapvető értékeinek – a 
demokrácia és a polgári részvétel – előmozdítása érdekében kell megszervezni. 
Ezek a rendezvények lehetőséget biztosítanának a politikusoknak annak 
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bemutatására, hogy fontosnak tartják, hogy a polgárok tisztában legyenek az 
aktuális eseményekkel, és részt vegyenek azok alakításában. A központosított 
iránymutatások koherens és egységes formát adnak a nemzeti és helyi 
konferenciáknak.  
 
 

3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban 
 
3.1. alterület: Biztonság és védelem 
 
 

20. Javasoljuk, hogy az Európai Unió jövőbeni közös fegyveres erőit elsősorban 
önvédelmi célokra használják. Mindenfajta támadó katonai fellépés kizárt. 
Európán belül ez magában foglalná azt a képességet, hogy válsághelyzetekben, 
például természeti katasztrófák esetén a fegyveres erő támogatást nyújtson. 
Az európai határokon kívül ez biztosítaná azt a kapacitást, amelyet kivételes 
körülmények között és kizárólag az ENSZ Biztonsági Tanácsának megfelelő jogi 
felhatalmazása alapján, tehát a nemzetközi joggal összhangban be lehet vetni 
az adott területeken. 
 
Az ajánlás végrehajtása lehetővé tenné, hogy az Európai Uniót hiteles, felelős, 
erős és békés partnernek tekintsék a nemzetközi színtéren. A belső és külső 
kritikus helyzetekkel kapcsolatos megerősített reagálóképessége így várhatóan 
megvédi saját alapvető értékeit is. 
 
 
3.2. alterület: Döntéshozatal és az EU külpolitikája 
 
 

21. Javasoljuk, hogy az egyhangúsággal eldöntött kérdésekről minősített 
többséggel döntsenek. Az egyetlen kivétel az új tagok uniós csatlakozása, 
valamint az Unió alapelveinek módosítása lenne, amelyeket a Lisszaboni 
Szerződés 2. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartája rögzít. 
 
Ez megszilárdítja az EU pozícióját a világban azáltal, hogy egységes frontot mutat 
a harmadik országok felé, és általában – és különösen a válsághelyzetekben – 
határozottabb válaszlépéseket tesz lehetővé. 
 
 

22. Javasoljuk, hogy az Európai Unió erősítse meg azon képességét, hogy 
szankciókkal sújtsa azokat a tagállamokat, kormányokat, jogalanyokat, 
csoportokat vagy szervezeteket, valamint magánszemélyeket, amelyek nem 
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tartják be az alapelveit, megállapodásait és jogszabályait. Mindenképpen 
gondoskodni kell arról, hogy a már létező szankciókat gyorsan végrehajtsák és 
kikényszerítsék. A harmadik országokkal szembeni szankcióknak arányosnak 
kell lenniük az azokat kiváltó cselekménnyel, valamint hatékonynak kell 
lenniük, és megfelelő időben kell alkalmazni őket. 
 
Ahhoz, hogy az EU hiteles és megbízható legyen, szankciókat kell alkalmaznia 
azokkal szemben, akik megsértik az elveit. Ezeket a szankciókat gyorsan és 
tevőlegesen végre kell hajtani, és ellenőrizni kell. 
 
 
3.3. alterület: Szomszédos országok és bővítés 
 
 

23. Javasoljuk, hogy az Európai Unió rendeljen külön költségvetést az EU 
működésével és értékeivel kapcsolatos oktatási programok kidolgozásához. 
Ezt követően javaslatot tesznek a tagállamok számára, hogy azok 
integrálhassák ezeket a programokat az iskolai tantervükbe (általános iskolák, 
középiskolák és egyetemek). Ezen túlmenően az Erasmus-program keretében 
egy másik európai országban tanulni kívánó hallgatók számára külön kurzust 
lehetne indítani az EU-ról és annak működéséről. Az ezt a kurzust választó 
hallgatók elsőbbséget élveznek az említett Erasmus-programok helyeinek 
elosztásakor. 
 
Ezt azért javasoljuk, hogy erősítsük az Unióhoz való tartozás érzését. A javaslatok 
lehetővé teszik a polgárok számára, hogy jobban azonosuljanak az EU-val és 
közvetítsék annak értékeit. Emellett javítják az átláthatóságot az EU 
működésével, az uniós tagság előnyeivel és az Európa-ellenes mozgalmak elleni 
küzdelemmel kapcsolatban is. Visszatartó erőt is kell képezniük az EU-ból kilépő 
tagállamok számára. 
 
 

24. Javasoljuk, hogy az EU a más országokhoz fűződő kapcsolataiban jobban 
használja ki politikai és gazdasági súlyát, elkerülve ezzel, hogy bizonyos 
tagállamok kétoldalú gazdasági, politikai és társadalmi nyomás alá kerüljenek. 
 
Ezt három okból javasoljuk. Először is, ez megerősíti az Unión belüli egység 
érzését. Másodszor, az egyoldalú fellépés egyértelmű, határozott és gyorsabb 
választ ad, elkerülve azt, hogy más országok megpróbálják megfélemlíteni az 
uniós tagállamokat, és elnyomó politikát kíséreljenek meg velük szemben 
folytatni. Harmadszor, megerősíti az Unió biztonságát, és biztosítja, hogy 
egyetlen tagállam se érezze magát kizárva vagy figyelmen kívül hagyva. A 
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kétoldalú válaszok megosztják az EU-t, és ezt a gyengeséget a harmadik országok 
kihasználják ellenünk. 
 
 

25. Javasoljuk, hogy az Európai Unió javítsa médiastratégiáját. Egyrészt az EU-nak 
meg kell erősítenie láthatóságát a közösségi médiában, és aktívan 
népszerűsítenie kell tartalmait. Másrészt az EU-nak folytatnia kell a személyes 
részvételen éves konferenciák szervezését, mint amilyen az Európa jövőjéről 
szóló konferencia. Javasoljuk azt is, hogy az EU egy hozzáférhető európai 
közösségi média platform előmozdításával ösztönözze tovább az innovációt. 
 
A fentieket azért javasoljuk, mert így nem csak a fiatalabb célközönséget 
érhetnénk el, hanem az európai polgárok körében is nagyobb érdeklődést és 
részvételt válthatnánk ki egy vonzóbb és hatékonyabb kommunikációs 
eszközzel. Az Európa jövőjéről szóló konferenciához hasonló események célja, 
hogy a polgárokat jobban bevonják a döntéshozatali folyamatba, és biztosítsák, 
hogy véleményüket meghallgassák. 
 
 

26. Javasoljuk, hogy a tagállamok állapodjanak meg egy határozott jövőképben és 
közös stratégiában az EU identitásának és egységének harmonizálása és 
megszilárdítása érdekében, mielőtt más országok számára is lehetővé tennék 
a csatlakozást. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert elengedhetetlennek tartjuk az EU megerősítését és a 
tagállamok közötti kapcsolatok megszilárdítását, mielőtt fontolóra vennénk más 
országok integrációját.  Minél több állam integrálódik az Unióba, annál 
bonyolultabbá válik a döntéshozatali folyamat az EU-n belül; ezért fontos az 
ilyen egyhangúsággal megszavazott döntéshozatali folyamatok felülvizsgálata. 
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4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből  
 
4.1 alterület: A migráció kiváltó okainak megszüntetése 
 
 

27. Javasoljuk, hogy az Európai Unió aktívan vegyen részt az olyan Unión kívüli 
országok gazdasági fejlődésében, ahonnan nagymértékű a migránsok 
kiáramlása. Az EU-nak az érintett szervek (például helyi nem kormányzati 
szervezetek, helyi politikusok, a terepen dolgozók, szakértők stb.) segítségével 
meg kell keresnie a békés, hatékony és aktív beavatkozás lehetőségeit 
azokban a jelentős migrációs kiáramlás által jellemzett országokban, amelyek 
korábban megállapodtak a helyi hatóságokkal folytatott együttműködés 
pontos feltételeiről. Ezeknek a beavatkozásoknak kézzelfogható 
eredményekkel és mérhető hatásokkal kell járniuk. Ugyanakkor ezeket a 
kézzelfogható eredményeket és hatásokat világosan fel kell vázolni annak 
érdekében, hogy az uniós polgárok megértsék az Unió által folytatott 
fejlesztési segélyezési politikát. Ebben az értelemben az uniós fejlesztési 
támogatási intézkedéseknek láthatóbbá kell válniuk. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert az EU ugyan dolgozik a nemzetközi fejlesztésen, ezt 
azonban folytatnia kell, és be kell fektetnie az általa folytatott politika és 
fellépések átláthatóságába és a láthatóságába. 
 
 

28. Javasoljuk egy közös európai munkaügyi keretrendszer létrehozását, amely 
harmonizálja a munkafeltételeket az egész Unióban (pl. minimálbér, 
munkaidő stb.). Az EU-nak törekednie kellene a közös alapvető munkaügyi 
normákat megalkotására, hogy megakadályozza a jobb munkafeltételek miatt 
a származási országukat elhagyó polgárok migrációját. E normák részeként az 
EU-nak meg kell erősítenie a szakszervezetek transznacionális szintű szerepét. 
Ezzel az EU a belső gazdasági migrációt (az uniós polgárok migrációját) kritikus 
kérdésnek tekintené.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert megállapítottuk, hogy az Unión belül sokan gazdasági 
okokból vándorolnak el, mivel az európai tagállamok munkafeltételei között 
egyenlőtlenségek vannak. Ez agyelszíváshoz vezet, amit viszont el kell kerülni 
annak érdekében, hogy a tagállamok megtarthassák a tehetségeket és a 
munkaerőt. Bár támogatjuk a polgárok szabad mozgását, úgy gondoljuk, hogy az 
uniós polgárok uniós tagállamok közötti migrációja – ha nem önként történik – 
gazdasági okokra vezethető vissza. Ezért fontos egy közös munkaügyi 
keretrendszer létrehozása.  
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4.2. alterület: Emberi tényezők  
 
 

29. A szolidaritás elvén alapuló közös és kollektív migrációs politika 
megvalósítását javasoljuk az EU-ban. A menekültekkel kapcsolatos 
problémára szeretnénk összpontosítani. A közös eljárásnak minden uniós 
tagállamban olyan bevált gyakorlatokon és szokásokon kell alapulnia, amelyek 
az Unió valamennyi országában sikeresnek tűnnek. Ennek az eljárásnak 
proaktívnak kell lennie, és mind a nemzeti hatóságoknak, mind az uniós 
közigazgatásnak tevőlegesen végre kell hajtaniuk azt.  
 
A menekültekkel kapcsolatos probléma az EU összes országát érinti. Jelenleg az 
államok gyakorlatai túlságosan eltérőek, ami negatív következményekkel jár 
mind a menekültekre, mind az uniós polgárokra nézve. Ezért egy koherens és 
következetes megközelítésre van szükség. 
 
 

30. Javasoljuk, hogy az EU fokozza erőfeszítéseit a tagállamok polgárainak a 
migrációs témákkal kapcsolatos tájékoztatása és oktatása terén. Ezt a célt úgy 
kell elérni, hogy a gyermekeket a lehető legkorábban, már az általános iskola 
kezdetétől fogva oktatják az olyan témákról, mint a migráció és az integráció. 
Ha ezt a kisgyermekkori oktatást összekapcsoljuk a nem kormányzati 
szervezetek és ifjúsági szervezetek tevékenységével, valamint a széles körű 
médiakampányokkal, akkor teljes mértékben elérhetjük célunkat. Emellett 
többféle kommunikációs csatornát kellene használni, a tájékoztató füzetektől 
kezdve a televízión át a közösségi médiáig. 
 
Fontos megmutatni az embereknek, hogy a migrációnak számos pozitív 
aspektusa is van, például újabb munkaerőt jelent. Hangsúlyozni kívánjuk a 
figyelemfelhívás fontosságát mindkét folyamatban, hogy az emberek megértsék 
a migráció okait és következményeit, hogy megszűnjön az abból fakadó 
megbélyegzés, hogy valakit migránsnak tekintenek.  
 
 
4.3. alterület: Integráció  
 

31. Javasoljuk, hogy a menedékkérők tagállami befogadására vonatkozó 
minimumszabályokról szóló 2013/33/EU irányelv helyébe egy kötelező uniós 
rendelet lépjen, amely minden tagállamban egységesen alkalmazandó. 



 

4. vitacsoport, 3. ülésszak – 15 

4. európai polgári vitacsoport: „Az EU a világban / migráció” 

Prioritásként kell kezelni a befogadó létesítmények és az elhelyezés javítását. 
Javasoljuk egy külön uniós felügyeleti szerv létrehozását a rendelet 
végrehajtására.  
 
A jelenlegi irányelvet nem hajtják végre egységesen minden tagállamban. El kell 
kerülni az olyan állapotokat, mint amilyenek a móriai menekülttáborokban 
alakultak ki. Ezért a javasolt rendeletet végre kell hajtani, és kötelező szankciókat 
kell bevezetni. A felügyeleti szervnek erősnek és megbízhatónak kell lennie. 
 
 

32. Javasoljuk, hogy az EU biztosítsa, hogy a tartózkodási engedéllyel kapcsolatos 
eljárás során minden menedékkérő és menekült nyelvi és integrációs 
tanfolyamokon vegyen részt. A tanfolyamoknak kötelezőnek és ingyenesnek 
kell lenniük, és személyes segítséget kell nyújtaniuk a kezdeti 
beilleszkedéshez. A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtását követő 
két héten belül el kell kezdődniük. Emellett ösztönző és szankcionálási 
mechanizmusokat kell bevezetni.  
 
A nyelv elsajátítása, valamint a célország kultúrájának, történelmének és 
etikájának megértése az integráció kulcsfontosságú lépése. A kezdeti integrációs 
eljárásra való hosszas várakozás negatív hatással van a migránsok társadalmi 
beilleszkedésére. A szankcionálási mechanizmusok segíthetnek a migránsok 
beilleszkedési hajlandóságának megállapításában. 
 
 
5. munkaterület: Felelősségvállalás és szolidaritás uniós szinten 
 
5.1. alterület: A migránsok elosztása  
 
 

33. Javasoljuk, hogy a dublini rendszer helyébe egy jogilag kötelező érvényű 
szerződés lépjen, amely a szolidaritás és az igazságosság alapján biztosítja a 
menedékkérők igazságos, kiegyensúlyozott és arányos elosztását az EU-ban. 
Jelenleg a menekülteknek abban az uniós tagállamban kell benyújtaniuk 
menedékjog iránti kérelmüket, ahová először érkeznek. E 
rendszerátalakításnak a lehető leggyorsabban végbe kell mennie. Az Európai 
Bizottság új uniós migrációs és menekültügyi paktumra vonatkozó 2020-as 
javaslata jó kiindulási alap, amelyet jogi formába kellene önteni, mivel 
kvótákat tartalmaz a menekültek uniós tagállamok közötti elosztására 
vonatkozóan. 
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Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi dublini rendszer nem tartja tiszteletben a 
szolidaritás és az igazságosság elvét. Ez nagy terhet ró az EU határain fekvő 
országokra, ahol a legtöbb menedékkérő először lép be az EU területére. Minden 
tagállamnak felelősséget kell vállalnia az EU-ba érkező menekültáramlás 
kezeléséért. Az Unió közös értékeket képvisel, és ezzel összhangban kellene 
tevékenykednie.  
 
 

34. Javasoljuk, hogy az EU nyújtson támogatást az uniós tagállamoknak a 
menedékjog iránti kérelmek gyorsabb ütemű és a közös normáknak megfelelő 
feldolgozásához. Ezenkívül humanitárius szállást kell biztosítani a menekültek 
számára. Az érkezési országok tehermentesítése érdekében azt javasoljuk, 
hogy a menekülteket az EU-ba való első megérkezésük után gyorsan és 
hatékonyan helyezzék át az EU-n belül, hogy menedékjog iránti kérelmüket az 
EU-n belül máshol lehessen feldolgozni. Ehhez az EU pénzügyi támogatására, 
valamint az EU Menekültügyi Ügynökségén keresztül biztosított szervezeti 
támogatásra van szükség. Azokat az embereket, akiknek a menedékjog iránti 
kérelmét elutasították, hatékony módon vissza kell küldeni a származási 
országukba – mindaddig, amíg a származási országuk biztonságosnak 
tekinthető. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a menekültügyi eljárások jelenleg túl sok időt vesznek 
igénybe, és tagállamonként eltérőek lehetnek. A menekültügyi eljárások 
felgyorsításával a menekültek kevesebb időt töltenek átmeneti szállásokon 
várakozva a menedékkérelmükről hozott jogerős határozatra. A befogadott 
menedékkérőket gyorsabban lehet integrálni a végleges célországukban. 
 
 

35. Javasoljuk, hogy az Unió nyújtson erőteljes pénzügyi, logisztikai és operatív 
támogatást az első befogadás kezeléséhez, ami az irreguláris migránsok 
esetleges integrációjához vagy hazatelepítéséhez vezetne. E támogatás 
kedvezményezettjei azok a határ menti uniós tagállamok, amelyek a migrációs 
hullám terhét viselik. 
 
Erőteljes támogatást javaslunk, mivel földrajzi elhelyezkedésük miatt néhány 
határ menti viseli a migránsok beáramlásának legnagyobb terhét. 
 
 

36. Javasoljuk, hogy erősítsék meg az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének 
megbízatását, hogy az igazságos elosztás érdekében koordinálja és irányítsa a 
menedékkérők elosztását az uniós tagállamok között. Az igazságos elosztáshoz 
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figyelembe kell venni a menedékkérők szükségleteit, valamint az uniós 
tagállamok logisztikai és gazdasági kapacitását és munkaerő-piaci igényeit. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert a menedékkérők – tagállamok és polgáraik által 
egyaránt igazságosnak tartott – elosztásának központosított koordinációja és 
irányítása megelőzi a kaotikus helyzeteket és a társadalmi feszültségeket, és 
ezáltal hozzájárul az uniós tagállamok közötti nagyobb szolidaritáshoz. 
5.2. alterület: A menekültügyre vonatkozó közös megközelítés 
 
 

37. Javasoljuk egy átfogó uniós intézmény létrehozását vagy az Európai Unió 
Menekültügyi Ügynökségének megerősítését, hogy egységes normák alapján 
az egész Európai Unióra kiterjedően feldolgozza és elbírálja a menedékjog 
iránti kérelmeket. Ennek az intézménynek kell felelnie a menekültek igazságos 
elosztásáért is. Ennek az intézménynek kellene meghatároznia azt is, hogy 
mely származási országok biztonságosak és melyek nem, és felelnie kell az 
elutasított menedékkérők visszaküldéséért.  
 
Ezt azért javasoljuk, mert a jelenlegi menekültügyi politikát a nem egyértelmű 
felelősségi körök és az uniós tagállamok eltérő normái jellemzik. Ez ahhoz vezet, 
hogy a menekültügyi eljárásokat nem következetesen kezelik az EU-ban. 
Ezenkívül a Menekültügyi Ügynökség jelenleg csak „puha” hatalommal 
rendelkezik. Csak adhat tanácsot a tagállamoknak a menekültügyi kérdésekben.  
 
 

38. Javasoljuk, hogy valamennyi uniós tagállamban haladéktalanul hozzanak létre 
külön menekültügyi központokat a kísérő nélküli kiskorúak számára. Ezek arra 
szolgálnak, hogy a kiskorúakat a lehető leghamarabb elhelyezzék és a sajátos 
szükségleteiknek megfelelő ellátásban részesítsék.  
 
Azért javasoljuk ezt, mert: 
1) Sok kiskorú valószínűleg traumatizált (konfliktus sújtotta területekről érkezik). 
2) A különböző gyermekeknek eltérő igényeik vannak (életkor, egészségi állapot 
stb. szerint). 
3) Ha ezt az ajánlást végrehajtanák, az biztosítaná, hogy a kiszolgáltatott és 
traumatizált kiskorúak a lehető leghamarabb megkapják a szükséges ellátást. 
4) Mivel a kiskorúak jövőbeli európai polgárok, mint ilyenek, megfelelő 
bánásmód esetén pozitívan járulnak majd hozzá Európa jövőjéhez. 
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39. Javasoljuk egy közös, átlátható rendszer létrehozását a menedékkérők gyors 
elbírálására. Ennek a folyamatnak minimumszabályokat kell előírnia, 
amelyeket minden tagállamban egyformán kell alkalmazni. 
 
Azért javasoljuk ezt, mert: 
1) Ha ezt az ajánlást végrehajtanák, az a menedékjog iránti kérelmek gyorsabb 
és átláthatóbb elbírálását eredményezné. 
2) Ha nem gyorsítják fel a menekültügyi eljárásokat, az illegalitáshoz és 
bűnözéshez vezet. 
3) Az ajánlásunkban említett minimumszabályoknak ki kell terjedniük az emberi 
jogok tiszteletben tartására, valamint a menedékkérők egészségügyi ellátására 
és oktatási szükségleteire. 
4) Ha végrehajtanék ezt az ajánlást, az ahhoz vezetne, hogy a menedékkérők 
hozzáférnek a foglalkoztatáshoz és képesek az önellátásra, ami lehetővé tenné 
az EU társadalmához való pozitív hozzájárulásukat. A foglalkoztatási jogállás 
legalizálása megakadályozza a menedékkérőkkel szembeni visszaéléseket a 
munka világában. Ez elősegíthetné az érintettek sikeresebb integrációját. 
5) A menekültügyi központokban eltöltött hosszabb idő negatív 
következményekkel jár az ott lakók mentális egészségére és jóllétére nézve. 
 
 

40. Határozottan javasoljuk az európai menekültügyet és bevándorlást szabályozó 
valamennyi megállapodás és jogszabály teljes körű felülvizsgálatát. Javasoljuk 
továbbá, hogy egy Európa egészét figyelembe vevő megközelítést fogadjanak 
el. 
 
Azért javasoljuk ezt, mert: 
1) A jelenlegi megállapodások 2015 óta és napjainkig sem működőképesek, a 
gyakorlatban megvalósíthatatlanok, és már nem felelnek meg a célnak. 
2) Az EU-nak kellene lennie az első „ügynökségnek”, amely irányítja az összes 
többi, közvetlenül a menekültügyi kérdésekkel foglalkozó ügynökséget és nem 
kormányzati szervezetet.  
3) Az érintett tagállamok nagyrészt magukra maradnak a kérdés kezelésével. 
Egyes tagállamok „à la carte” hozzáállása rossz fényt vet az EU egységére. 
4) Az új, célzott jogszabályok jobb jövőt biztosítanának minden menedékkérő 
számára, és egy egységesebb Európát teremtenének. 
5) A jelenlegi jogszabályok hiányosságai Európa-szerte konfliktusokhoz és egyet 
nem értéshez vezetnek, és az európai polgárok körében egyre nagyobb 
intoleranciát váltanak ki a migránsokkal szemben. 
6) A szigorúbb, megfelelő jogszabályok a bűncselekmények és a jelenlegi 
menekültügyi rendszerrel való visszaélések csökkenéséhez vezetnének. 
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Melléklet: A VITACSOPORT ÁLTAL MEGVIZSGÁLT ÉS EL NEM FOGADOTT EGYÉB 
AJÁNLÁSOK 
 
 
1. munkaterület: Önállóság és stabilitás  
 
1.1. alterület: Az EU autonómiája 
 
 
Javasoljuk, hogy amennyiben a fejlődő országok ezt kérik, a gazdasági 
potenciáljuk kiinduló felmérése után indítsanak az egyes államok igényeihez 
igazodó partnerségeken és/vagy kereskedelmi megállapodásokon alapuló 
gazdaságfejlesztési intervenciós programokat, majd ezt követően nyújtsanak 
gazdasági támogatást, és biztosítsák a szakmai képzést. 

Ezt azért javasoljuk, mert mindez az ipari függetlenség kialakulásához vezet, 
olyan munkahelyeket teremtve, amelyek javítják az általános migrációs 
helyzetet/státuszt; segítheti a jobb kereskedelmi megállapodások támogatását 
is a fejlődő országokban. 
 
 

2. munkaterület: Az EU mint nemzetközi partner  
 
2.1. alterület: Kereskedelem és kapcsolatok etikai összefüggésben 
 
 
Javasoljuk, hogy az EU olyan szabályozást vezessen be, amely kötelezi a 
vállalatokat, hogy időszakonként teljes körű (auditálási) jelentés 
benyújtásával ellenőrizzék ellátási láncukat, és olyan feltételeket határozzon 
meg, amelyek az etikai kritériumoknak megfelelően jutalmazzák és 
korlátozzák az importot. A vállalatnak mérettől függően belső és/vagy külső 
ellenőrzési jelentést kell benyújtania.  
 
Ezt azért javasoljuk, hogy az EU-val folytatott kereskedelemben kiterjesszük az 
etikai szempontokat azáltal, hogy az országokban nyomon követjük a vállalatok 
tevékenységét az ellátási láncban, ösztönözve a vállalatokat arra, hogy az etikai 
kritériumoknak megfelelően viselkedjenek, például a veszélyes termékek 
használata, a munkajogok és foglalkoztatási feltételek, a gyermekmunka 
esetleges alkalmazása és a környezetvédelem tekintetében. Ez az ajánlás nem 
vonatkozik a közvetlenül a fogyasztó által vásárolt online termékekre. 
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3. munkaterület: Egy erős EU egy békés világban 
 
3.1. alterület: Biztonság és védelem 
 
 
Javasoljuk, hogy a jelenlegi európai biztonsági struktúrát egy hatékonyabb, 
eredményesebb és alkalmasabb szupranacionális struktúraként fogalmazzák 
újra. Ez végső soron az „Európai Unió közös fegyveres erőinek” létrehozásához 
fog vezetni. Ez a fejlődés a nemzeti fegyveres erők fokozatos integrációját és 
későbbi átalakítását vonja maga után. A katonai kapacitások és képességek 
Unió-szerte történő egységesítése arra is hivatott, hogy elősegítse a tartós 
európai integrációt is. Az Európai Unió közös fegyveres erőinek létrehozásához 
új együttműködési megállapodásra lenne szükség a NATO-val és a NATO nem 
európai tagállamaival is. 
 
Ettől az ajánlástól azt várjuk, hogy az Európai Unión belüli katonai struktúrák 
költséghatékonyabbak legyenek, és szükség esetén képesek legyenek reagálni 
és cselekedni. Ezen integrált megközelítésből adódóan az Európai Uniónak jobb 
helyzetbe kell kerülnie ahhoz, hogy kritikus helyzetekben határozottan és 
összehangoltan lépjen fel. 
 
 
4. munkaterület: A migráció emberi szemszögből  
 
4.1. alterület: A migráció kiváltó okainak megszüntetése 
 
 
Javasoljuk, hogy az EU hozzon létre egy cselekvési protokollt az éghajlati válság 
miatt kialakuló közelgő menekültválsággal kapcsolatban. E protokoll 
részeként az EU-nak ki kell terjesztenie a menekültek és menedékkérők 
fogalmát, hogy az átfogó legyen, és magában foglalja az éghajlatváltozás által 
sújtott embereket is. Mivel sok migránsnak nem lesz lehetősége visszatérni a 
lakhatatlanná váló származási országába, a protokoll egy másik részének 
biztosítania kell, hogy az intézmények új hasznosítási módokat találjanak az 
éghajlatváltozás által sújtott területekre, hogy támogassák az ezeket a 
területeket elhagyó migránsokat. Az elöntött övezeteket például 
szélerőműparkok létrehozására lehetne felhasználni. 
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Ezt azért javasoljuk, mert mindannyian felelősek vagyunk a klímaválságért. Ezért 
felelősséggel tartozunk azok iránt, akiket ez a leginkább érint. Bár sem 
előrejelzésekkel, sem konkrét adatokkal nem rendelkezünk a jövőbeli 
klímamenekültekről, az éghajlatváltozás olyan dolog, amely minden bizonnyal 
emberek millióinak életét fogja befolyásolni. 

 
 

4.2. alterület: Emberi tényezők 
 
 
A jogszerű, humanitárius útvonalak azonnali javítását és finanszírozását és a 
közlekedési eszközök jól szervezett biztosítását javasoljuk a 
váltságövezetekből menekülők számára. A biztonsági európai utak (SER) 
különleges rendszerét egy kifejezetten erre a célra létrehozott különleges 
testületnek kellene kialakítania és szabályoznia. Ez a jogalkotási eljárás útján 
létrehozott ügynökség az eljárási szabályzatában rögzített sajátos 
hatáskörökkel rendelkezne.  
 
Az emberkereskedelem és az embercsempészet komoly probléma, amellyel 
foglalkozni kell. Ajánlásunk minden bizonnyal mérsékelné ezeket az 
aggodalmakat.  
 
 
4.3. alterület: Integráció 
 
 
Javasoljuk egy olyan európai irányelv bevezetését, amely biztosítja, hogy 
minden tagállam minden egyes lakónegyedében nem lehet 30%-nál több 
harmadik országból származó lakos. Ezt a célt 2030-ra kell elérni, az európai 
tagállamoknak pedig támogatást kell kapniuk ennek megvalósításához. 
 
Ezt azért javasoljuk, mert az egyenletesebb földrajzi eloszlás javítja a migránsok 
elfogadottságát a helyi lakosság körében, és ezáltal jobb integrációhoz vezet. A 
százalékos arányt egy új dániai politikai megállapodás mintájára határoztuk 
meg.  
 


