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Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0204/2016 

Брандо Бенифеи 

Бежанците: социално приобщаване и интеграция на пазара на труда 

2015/2321(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността) с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8–0021/2016 

Резолюция на Европейския парламент относно бежанците: социално приобщаване 

и интеграция на пазара на труда 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 

становището на комисията по култура и образование (A8-0204/2016), 

А. като има предвид, че кризата с бежанците е отчасти хуманитарна криза, 

причинена и/или влошена, наред с другото, от Европейския съюз (ЕС) и неговите 

намеси в работите на други държави; 

Б. като има предвид, че това явление става финансово неустойчиво за социалните и 

здравните служби на местните приемащи общности и държавите членки и че 

имиграционната криза ще има дългосрочно въздействие върху пазарите на труда 

и гражданското общество в държавите членки и е на път да стане структурно 

явление в дългосрочен план; 

В. като има предвид, че в Европа 122 милиона граждани, които представляват 24,4% 

от населението на Европейския съюз, са в риск от бедност или социално 

изключване, а почти 10% от населението страдат от сериозни материални 

лишения или живеят в домакинства с много нисък интензитет на икономическа 

активност; 

Г. като има предвид, че по дефиниция думата „бежанец“ предполага, че лицето ще 

се завърне в своята държава по произход след приключването на конфликта; и 

поради това всяка дискусия относно дългосрочната интеграция е ненужна;  

Д. като има предвид, че приемането на бежанците в нашите общества не трябва и не 

може да бъде в неограничени бройки или за неопределен период от време, а 

вместо това трябва да им се предоставят интервенции за първа помощ; 

Е. като има предвид, че разграничението между бежанци и мигранти трябва да бъде 
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ясно установено, преди те да влязат в държавите членки; 

Ж. като има предвид, че политиката на отворени граници на ЕС стимулира и 

насърчава повече мигранти да се опитват да пресекат Средиземно море;  

1. отбелязва, че в Европа има над 21 милиона безработни, от които приблизително 4 

милиона са младежи под 25-годишна възраст; отбелязва, че при тези 

обстоятелства не е ясно как имигрантите биха могли да бъдат интегрирани на 

пазара на труда, като се има предвид, че „европейски пазар на труда“ вече не 

съществува; 

2. подчертава факта, че Комисията изобщо не е взела мерки за кризата с 

безработицата и че дори не е в състояние да осигури на европейските граждани 

достойна работа; 

3. отхвърля идеята, че интеграцията на бежанците на пазара на труда ще бъде 

възможност за ЕС;  

4. отхвърля стратегията на Комисията за налагане на държавите членки да признават 

дипломите и квалификациите на мигрантите от трети държави с цел да ги 

включат в своите образователни системи като учители или преподаватели; 

припомня, че всички въпроси, свързани с образованието и обучението, са 

единствено от компетентността на държавите членки; следователно те са 

единствените отговорни за вземането на решения по този въпрос; 

5. подчертава, че въпреки безработицата и финансовата криза, засягащи 

европейските граждани, ЕС продължава да защитава, противно на всякаква 

логика, политиката си на отворени врати, и подхранва инициативи, чиято цел е да 

се внесат милиони работници, които да бъдат експлоатирани на европейския 

пазар на труда;  

6. отбелязва, че социалната борба между европейските граждани и бежанците за 

получаване на работа ще предизвика нова вълна от дефлация на заплатите и в 

крайна сметка социална борба между бедните европейци и бедните мигранти; 

7. отбелязва със загриженост социалните и психологическите последици за 

европейските граждани, когато на новопристигналите мигранти се дават работни 

места, жилища и достъп до здравни грижи по-бързо, отколкото на милионите 

безработни европейци, които живеят в условия на бедност; 

8. осъжда изявлението на председателя Юнкер в речта му за състоянието на Съюза 

за 2015 година, потвърждаващо неговата подкрепа за предоставянето на достъп до 

пазара на труда на търсещите убежище, докато молбите им се обработват; 

9. припомня, че през 2015 г. над един милион мигранти са влезли през границите на 

Европа и отбелязва с дълбока загриженост, че още много мигранти ще 

продължават да пристигат в Европа през 2016 г.; следователно насърчава 

държавите членки да затворят собствените си граници; 
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10. подчертава, че премахването на вътрешните граници е един от ключовите 

елементи, допринесли за мащабния, неконтролиран миграционен поток, 

включително свободното преминаване на терористи от ИДИЛ, в Европа; 

11. подчертава, че икономическото, финансовото и социалното положение на 

държавите членки във всеки случай не позволява да бъдат приемани повече 

новодошли;  

12. изисква интеграцията на безработни европейски граждани да остане приоритетът 

за държавите членки – и преди всичко друго, интеграцията на младите безработни 

европейци и дългосрочно безработните европейци;  

13. подчертава, че демографският дефицит на Съюза следва да се преодолява основно 

чрез предоставяне на стимули на европейците да имат повече деца, а не чрез внос 

на мигранти от трети държави; 

14. категорично отхвърля всеки опит да се разглежда имиграцията като решение на 

проблема със застаряването на населението; 

15. настоява, че при никакви обстоятелства не може да се счита преместването на 

мигранти за приемливо решение на демографските проблеми, пред които са 

изправени планинските райони; 

16. подчертава, че малките и средните предприятия не следва да понасят тежестта на 

това принудително приобщаване на мигрантите на пазара на труда; 

17. остро и категорично отхвърля всеки опит за създаване на специфичен за 

мигрантите пазар на труда;  

18. припомня, че държавите членки и техните регионални и местни общности са 

първите засегнати от притока на бежанци на тяхна територия и от 

имиграционната криза; следователно е уместно да се даде възможност на всяка 

държава членка да взема самостоятелни решения относно политиката за 

управление на миграционната криза;  

19. подчертава непоследователността на програмата на Комисията за постигане на 

целенасочен преглед на Директивата относно условията на приемане, с който да 

се гарантира, че търсещите международна закрила лица имат достъп до пазара на 

труда не по-късно от шест месеца след подаване на заявлението им, докато в 

държавите членки млади безработни европейци и дългосрочно безработни 

европейци не могат да си намерят работа;  

20. припомня, че държавите членки вече са подложени на натиск от Брюксел да 

намалят разходите си, и че всякакви инвестиции, необходими за интегрирането на 

мигрантите, ще бъдат в противоречие с изискванията на самата Комисия;  

21. подчертава отрицателните последици от споразумението между ЕС и Турция за 

управлението на мигрантите, което само ще изостри явлението пристигане по 

море и по друг начин в Европа; 
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22. подчертава спешната необходимост да се гарантира специална защита за 

непридружените непълнолетни и малолетни лица срещу трудова експлоатация, 

насилие и трафик; 

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

Or. en 

 

 


