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Zpráva A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Uprchlíci: sociální začlenění a uplatnění na pracovním trhu 

2015/2321(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0204/2016 

Usnesení Evropského parlamentu o uprchlících: sociální začlenění a uplatnění na 

pracovním trhu 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a na stanovisko Výboru 

pro kulturu a vzdělávání (A8-0204/2016), 

A. vzhledem k tomu, že uprchlická krize je z části humanitární krizí, kterou zapříčinila 

nebo prohloubila mimo jiné Evropská unie (EU), a to i svým vměšováním do záležitostí 

jiných zemí; 

B. vzhledem k tomu, že tento fenomén začíná být finančně neudržitelný pro sociální služby 

a služby zdravotní péče místních hostitelských komunit a členských států, že imigrační 

krize bude mít dlouhodobý dopad na trhy práce a občanskou společnost v členských 

státech a že z této krize se pomalu stává dlouhodobý strukturální fenomén; 

C. vzhledem k tomu, že v Evropě žije 122 milionů občanů (z nichž 24,4 % jsou obyvatelé 

Evropské unie), kterým hrozí chudoba nebo sociální vyloučení, a že téměř 10 % tohoto 

obyvatelstva trpí vážným hmotným nedostatkem nebo žije v domácnostech s velmi 

nízkou intenzitou práce; 

D. vzhledem k tomu, že již z podstaty termínu „uprchlík“ vyplývá, že se jedná o osobu, 

která se po skončení konfliktu vrátí do své země původu; jakékoli debaty o dlouhodobé 

integraci jsou tudíž zbytečné;  

E. vzhledem k tomu, že přijímání uprchlíků do našich společenství nesmí a nemůže být 

neomezené a na neomezenou dobu, místo toho se pro ně musí podniknout opatření 

zajišťující první pomoc; 

F. vzhledem k tomu, že již před vstupem těchto osob do členských států je třeba jasně 

rozlišovat mezi uprchlíky a migranty; 
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G. vzhledem k tomu, že politika otevřených hranic, kterou uplatňuje EU, vybízí a motivuje 

ještě více migrantů k pokusům o cestu přes Středozemní moře;  

1. bere na vědomí, že v Evropě je více než 21 milionů nezaměstnaných, z nichž zhruba 

4 miliony jsou mladí lidé do 25 let; poznamenává, že za těchto okolností není jasné, jak 

by přistěhovalci mohli být začleněni na trhu práce, jelikož „evropský trh práce“ již 

neexistuje; 

2. zdůrazňuje skutečnost, že Komise zcela selhala, pokud jde o řešení krize 

nezaměstnanosti, a že není schopna ani zajistit evropským občanům důstojné 

zaměstnání; 

3. odmítá myšlenku, že by začlenění uprchlíků na trhu práce znamenalo pro EU příležitost;  

4. odmítá strategii Komise, která členské státy nutí, aby uznávaly diplomy a kvalifikace 

migrantů ze třetích zemí, a mohly je tak zapojovat do svých vzdělávacích systémů jako 

učitele či profesory; připomíná, že všechny záležitosti týkající se vzdělávání a výuky 

náleží do výlučné pravomoci členských států; o této záležitosti rozhodují tedy výhradně 

členské státy; 

5. zdůrazňuje, že i přes problémy nezaměstnanosti a finanční krize, které na evropské 

občany doléhají, hájí EU i na dále a navzdory veškeré logice svou politiku otevřených 

dveří a prosazuje iniciativy, které mají zajistit příchod milionů pracovníků, aby tito lidé 

pak byli vykořisťováni na evropském trhu práce;  

6. konstatuje, že sociální soupeření evropských občanů s uprchlíky o získání práce spustí 

novou vlnu deflace mezd a nakonec povede k sociálnímu boji mezi chudými Evropany 

a chudými migranty; 

7. se znepokojením poukazuje na sociální a psychologické dopady na evropské občany 

v situaci, kdy čerstvě příchozí migranti získávají pracovní místa, bydlení a přístup ke 

zdravotní péči rychleji než miliony nezaměstnaných Evropanů, kteří žijí v chudobě; 

8. odsuzuje prohlášení předsedy Junckera v projevu o stavu Unie v roce 2015, v němž 

potvrdil svoji podporu poskytování přístupu na trh práce žadatelům o azyl i během 

zpracovávání jejich žádostí; 

9. připomíná, že v roce 2015 připlul do Evropy více než jeden milion migrantů, 

a s velkými obavami konstatuje, že i v roce 2016 budou do Evropy stále přicházet 

migranti, kterých bude přibývat; vybízí proto členské státy, aby uzavřely své hranice; 

10. zdůrazňuje, že zrušení vnitřních hranic je jedním z hlavních prvků, který přispěl 

k masivnímu a nekontrolovanému přílivu migrantů, a tedy i k volnému průchodu 

teroristů z Islámského státu (ISIS) do Evropy; 

11. zdůrazňuje, že ekonomická, finanční ani sociální situace členských států není v žádném 

případě taková, aby mohly hostit další nově příchozí migranty;  

12. požaduje, aby prioritou členských států byla i nadále integrace nezaměstnaných 
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evropských občanů a především integrace mladých nezaměstnaných Evropanů 

a dlouhodobě nezaměstnaných Evropanů;  

13. zdůrazňuje, že otázku demografického deficitu je předně třeba řešit pobídkami, které by 

Evropany stimulovaly k zakládání rodin s větším počtem dětí, a nikoli dovážením 

migrantů ze třetích zemí; 

14. důrazně zamítá veškeré snahy považovat přistěhovalectví za řešení problému stárnoucí 

populace; 

15. trvá na tom, že relokaci migrantů nelze za žádných okolností pokládat za přijatelné 

řešení demografických problémů, s nimiž se potýkají horské regiony; 

16. trvá na tom, že malé a střední podniky by neměly nést břímě vyplývající z tohoto 

nuceného začleňování migrantů na trhu práce; 

17. důrazně a kategoricky odmítá všechny pokusy o vytváření specifického trhu práce pro 

migranty;  

18. připomíná, že členské státy a jejich regionální a místní společenství budou jako první 

pociťovat dopad příchodu uprchlíků na svá území a vliv imigrační krize; je proto na 

místě umožnit členským státům, aby si samy rozhodovaly o své politice řešení migrační 

krize;  

19. poukazuje na nesoulad mezi plánem Komise provést cílenou revizi směrnice o 

podmínkách přijímání, aby žadatelům o mezinárodní ochranu zajistila co nejdříve 

přístup na trh práce, a to nejpozději do šesti měsíců po podání žádosti, a mezi situací, 

kdy mladí nezaměstnaní Evropané a dlouhodobě nezaměstnaní Evropané nemohou 

v členských státech najít zaměstnání;  

20. připomíná, že členské státy jsou již tak vystaveny tlaku Bruselu, který požaduje 

snižování výdajů, a že jakékoli investice do integrace migrantů by byly v rozporu 

s požadavky Komise samotné;  

21. podtrhuje nepříznivý dopad dohody mezi EU a Tureckem o řízení migrantů, která jen 

ztíží jejich vyloďování a příchod do Evropy; 

22. zdůrazňuje, že je naléhavě třeba zajistit, aby se nezletilým osobám bez doprovodu 

dostalo zvláštní ochrany před vykořisťováním na pracovišti, násilím a obchodováním 

s lidmi; 

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 

a parlamentům členských států. 

Or. en 

 

 


