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Europa-Parlamentets beslutning om flygtninge: social inklusion og integration på 

arbejdsmarkedet 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 

udtalelse fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0204/2016), 

A. der henviser til, at flygtningekrisen delvis er en humanitær krise, der er forårsaget eller 

forværret af bl.a. Den Europæiske Union og dens indblanden i andre landes affærer; 

B. der henviser til, at dette problem er ved at blive finansielt uholdbart for de lokale 

værtssamfunds og medlemsstaternes sociale og sundhedsmæssige tjenester, og til, at 

indvandringskrisen vil få langvarige konsekvenser for medlemsstaterne 

arbejdsmarkeder og civilsamfund og er på vej til at blive et strukturelt problem på lang 

sigt; 

C. der henviser til, at 122 millioner mennesker i Europa, hvilket svarer til 24,4 % af EU's 

befolkning, risikerer fattigdom eller social udstødelse, og at næsten 10 % af 

befolkningen lider under alvorlige materielle afsavn eller lever i familier med en meget 

lav arbejdsintensitet; 

D. der henviser til, at ordet "flygtning" pr. definition indebærer, at den pågældende vil 

vende tilbage til sit oprindelsesland, når konflikten er ovre; enhver diskussion om 

langtidsintegration er derfor unødvendig;  

E. der henviser til, at flygtninge hverken må eller kan modtages i vores samfund i 

ubegrænset antal eller for en ubegrænset tid, og at modtagelsen af dem derimod bør 

betragtes som en førstehjælpsforanstaltning; 

F. der henviser til, at sondringen mellem flygtninge og migranter skal ligge klar, inden de 

rejser ind i medlemsstaterne; 



 

AM\1099309DA.doc  PE585.290v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

G. der henviser til, at EU's politik med åbne grænser tilskynder og opmuntrer flere 

migranter til at forsøge at krydse Middelhavet;  

1. bemærker, at der i Europa er mere end 21 millioner arbejdsløse, hvoraf omkring 4 

millioner er unge under 25 år; bemærker, at det under disse omstændigheder ikke er 

klart, hvordan indvandrere vil kunne integreres på arbejdsmarkedet, eftersom der ikke 

længere findes et "europæisk arbejdsmarked"; 

2. understreger, at det fuldstændig er mislykkedes Kommissionen at håndtere 

arbejdsløshedskrisen, og at den ikke engang er i stand til at sørge for anstændig 

beskæftigelse for europæiske borgere; 

3. forkaster idéen om, at integration af flygtninge på arbejdsmarkedet vil kunne være en 

fordel for EU;  

4. forkaster Kommissionens strategi med at tvinge medlemsstaterne til at anerkende 

tredjelandsmigranters eksamensbeviser og kvalifikationer med henblik på at integrere 

dem i deres uddannelsessystemer som lærere og undervisere på højere niveauer; minder 

om, at alle aspekter vedrørende undervisning og uddannelse alene henhører under 

medlemsstaternes kompetence; de er derfor de eneste beslutningstagere på dette felt; 

5. understreger, at EU til trods for den arbejdsløsheds- og finanskrise, der berører 

europæiske borgere, stik imod al logik vedbliver med at forsvare sin politik med åbne 

døre og støtter initiativer, hvis mål det er at importere millioner af arbejdstagere og lade 

dem udbytte på det europæiske arbejdsmarked;  

6. bemærker, at den sociale kamp mellem europæiske borgere og flygtninge om 

arbejdspladser vil udløse en ny bølge af løndeflation og i sidste ende en social kamp 

mellem fattige europæere og fattige indvandrere;  

7. bemærker med bekymring de sociale og psykologiske konsekvenser for de europæiske 

borgere, når nyankomne migranter får beskæftigelse, bolig og adgang til sundhedspleje 

hurtigere end de millioner af arbejdsløse europæere, som lever i fattigdom; 

8. fordømmer, at formand Juncker i sin tale om Unionens tilstand i 2015 tilkendegav sin 

støtte til at lade asylansøgere få adgang til arbejdsmarkedet, mens deres ansøgning 

behandles; 

9. minder om, at mere end en million migranter slap ind i Europa i 2015, og bemærker 

med dyb bekymring, at der i 2016 fortsat vil komme mange flere migranter til Europa; 

opfordrer derfor medlemsstaterne til at lukke deres egne grænser; 

10. understreger, at ophævelsen af interne grænser er et af de centrale elementer, der bidrog 

til den massive ukontrollerede strøm af migranter, herunder ISIS-terroristers frie 

passage til Europa; 

11. understreger, at den økonomiske, finansielle og sociale situation i medlemsstaterne på 

ingen måde tillader, at flere nytilkomne får ophold;  
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12. opfordrer til, at integrationen af arbejdsløse europæere fastholdes som prioritet for 

medlemsstaterne, først og fremmest integrationen af unge arbejdsløse europæere og 

langtidsarbejdsløse europæere;  

13. understreger, at Unionens demografiske underskud primært bør løses ved at tilskynde 

europæere til at få flere børn og ikke ved at importere migranter fra tredjelande; 

14. forkaster kraftigt ethvert forsøg på at betragte indvandring som en løsning på problemet 

med en aldrende befolkning;  

15. fastholder, at flytning af migranter under ingen omstændigheder kan betragtes som en 

acceptabel løsning på demografiske problemer i bjergområder; 

16. fastholder, at små og mellemstore virksomheder ikke bør bære byrderne af denne 

tvungne inklusion af migranter på arbejdsmarkedet; 

17. forkaster kraftigt og kategorisk ethvert forsøg på at skaffe et særligt arbejdsmarked for 

migranter;  

18. minder om, at det er medlemsstaterne og deres regionale og lokale samfund, som er de 

første, der berøres af ankomsten af flygtninge på deres område og af 

indvandringskrisen; det er derfor passende at give hver enkelt medlemsstat mulighed for 

at bestemme over sin egen politik til håndtering af migrationskrisen;  

19. understreger misforholdet mellem på den ene side Kommissions ønske om en målrettet 

revision af direktivet om modtagelsesbetingelser for at sikre, at personer, der søger 

international beskyttelse får adgang til arbejdsmarkedet senest seks måneder efter deres 

ansøgning, og på den anden side den omstændighed, at unge arbejdsløse europæere og 

langtidsarbejdsløse europære i medlemsstaterne ikke er i stand til at finde beskæftigelse;  

20. minder om, at medlemsstaterne allerede er underlagt pres fra Bruxelles om at begrænse 

deres udgifter, og at alle investeringer, der er påkrævet til integration af migranter, vil 

være i modstrid med Kommissionens egne krav;   

21. understreger de negative virkninger konsekvenser af aftalen mellem EU og Tyrkiet om 

forvaltning af migranter, idet den blot vil forværre problemet med landinger og 

ankomster i Europa; 

22. understreger det presserende behov for at sikre uledsagede mindreårige særlig 

beskyttelse mod udnyttelse på arbejdspladsen, vold og menneskehandel; 

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 

Or. en 

 

 


