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Πρόταση ψηφίσματος (Κανόνας 170(4) του Κανονισμού) για την αντικατάσταση της μη 

νομοθετικής πρότασης ψηφίσματος A8-0204/2016 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους πρόσφυγες: κοινωνική ένταξη 

και ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0204/2016), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφυγική κρίση είναι εν μέρει μια ανθρωπιστική κρίση, 

που προκλήθηκε και/ή επιδεινώθηκε μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

παρεμβάσεις της στις υποθέσεις άλλων χωρών· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο αυτό καθίσταται οικονομικά μη βιώσιμο για τις 

κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες των τοπικών κοινοτήτων υποδοχής και τα 

κράτη μέλη, λαμβανομένου υπόψη ότι η μεταναστευτική κρίση θα έχει μακροχρόνιες 

επιπτώσεις όσον αφορά την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών στα κράτη 

μέλη και τείνει να καταστεί διαρθρωτικό φαινόμενο σε μακροπρόθεσμη βάση· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Ευρώπη, 122 εκατομμύρια πολίτες, ήτοι το 24,4 % του 

πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 

κοινωνικού αποκλεισμού, και ότι σχεδόν το 10 % υποφέρει από σοβαρές υλικές 

στερήσεις ή ζουν σε οικογένειες με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξ ορισμού, ο όρος «πρόσφυγας» σημαίνει ότι το 

συγκεκριμένο πρόσωπο θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής του μετά το πέρας της 

σύγκρουσης και ότι,  ως εκ τούτου, κάθε συζήτηση σχετικά με τη μακροπρόθεσμη 

κοινωνική ενσωμάτωση είναι περιττή· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοχή των προσφύγων στις κοινότητές μας δεν πρέπει και 

δεν μπορεί να είναι απεριόριστη και για απεριόριστο χρονικό διάστημα, αλλά θα πρέπει 

μάλλον να επικεντρωθεί σε παρεμβάσεις παροχής πρώτων βοηθειών· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών πρέπει να 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

ορίζεται με σαφή τρόπο πριν από την εισδοχή τους στα κράτη μέλη· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανοιχτών συνόρων της ΕΕ αποτελεί κίνητρο και 

ενθαρρύνει περισσότερους μετανάστες να αποπειραθούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο 

Θάλασσα· 

1. σημειώνει ότι στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι από 21 εκατομμύρια άνεργοι, 

μεταξύ των οποίων σχεδόν 4 εκατομμύρια νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών·   

διαπιστώνει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι σαφές πώς θα μπορούσαν οι 

μετανάστες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον 

«ευρωπαϊκή αγορά εργασίας»· 

2. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή απέτυχε πλήρως για την αντιμετώπιση της κρίσης της 

ανεργίας και ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες 

αξιοπρεπή απασχόληση· 

3. απορρίπτει την ιδέα ότι η ενσωμάτωση των προσφύγων στην αγορά εργασίας είναι μια 

ευκαιρία για την ΕΕ· 

4. απορρίπτει τη στρατηγική της Επιτροπής να υποχρεώσει τα κράτη μέλη να 

αναγνωρίζουν όλα τα πτυχία και τα προσόντα των μεταναστών τρίτων χωρών με σκοπό 

να ενσωματωθούν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα ως δασκάλους ή καθηγητές· 

υπενθυμίζει ότι τα θέματα που συνδέονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι 

αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών,  τα οποία είναι, ως εκ τούτου, οι μόνοι 

φορείς λήψης αποφάσεων· 

5. υπογραμμίζει ότι, πέραν της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης που πλήττει τους 

ευρωπαίους πολίτες, η ΕΕ συνεχίζει να υπερασπίζεται, πέραν πάσης λογικής, την 

πολιτική ανοικτών θυρών, τροφοδοτώντας έτσι πρωτοβουλίες που σκοπό έχουν την 

εισαγωγή εκατομμυρίων εργαζομένων προς αξιοποίηση στην ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας· 

6. σημειώνει ότι η κοινωνική αντιπαράθεση μεταξύ ευρωπαίων πολιτών και τους 

πρόσφυγες να βρουν εργασία θα προκαλέσει νέο κύμα μισθολογικού αποπληθωρισμού 

και, σε τελική ανάλυση, την κοινωνική πάλη μεταξύ φτωχών ευρωπαίων πολιτών και 

φτωχών ευρωπαίων μεταναστών· 

7. εκφράζει την ανησυχία του για τις κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες για τους 

ευρωπαίους πολίτες όταν πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες βρίσκουν θέση εργασίας, 

τη στέγαση και αποκτούν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ταχύτερα από ό,τι τα 

εκατομμύρια ευρωπαίων ανέργων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας· 

8. καταδικάζει τη δήλωση του προέδρου Γιούνκερ1 για την κατάσταση της Ένωσης 2015, 

κατά την οποία επαναβεβαίωσε ότι υποστηρίζει τη χορήγηση στους αιτούντες άσυλο 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας ήδη κατά την διεκπεραίωση των αιτήσεών τους· 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-

implementation-

package/docs/communication_on_managing_the_refugee_crisis_hu.pdfhttp://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-15-5614_el.htm 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

9. υπενθυμίζει ότι το 2015 περισσότερα από 1 εκατομμύρια μετανάστες εισήλθαν στην 

Ευρώπη και σημειώνει με βαθιά ανησυχία ότι ακόμα περισσότεροι μετανάστες θα 

συνεχίσουν να έρχονται στην Ευρώπη το 2016· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη 

μέλη να κλείσουν τα σύνορά τους· 

10. τονίζει ότι η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων αποτελεί ένα από τα βασικά 

στοιχεία που συνέβαλαν στη μαζική ροή ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης διέλευσης τρομοκρατών του ISIS στην Ευρώπη· 

11. υπογραμμίζει ότι η οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική κατάσταση των κρατών 

μελών ουδόλως επιτρέπει να υποδεχθούν στο έδαφός τους περισσότερους 

νεοαφικνούμενους· 

12. ζητεί, η ενσωμάτωση των ευρωπαίων ανέργων πολιτών να συνεχίσει να αποτελεί 

προτεραιότητα για τα κράτη μέλη, ιδίως η ένταξη των άνεργων νέων Ευρωπαίων και 

των μακροχρόνια ανέργων· 

13. υπογραμμίζει ότι το δημογραφικό έλλειμμα της Ένωσης πρέπει να αντιμετωπίζεται 

κατά κύριο λόγο με την παροχή κινήτρων στους Ευρωπαίους να αποκτήσουν 

περισσότερα παιδιά, και όχι με την εισαγωγή μεταναστών από τρίτες χώρες· 

14. απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε απόπειρα να θεωρηθεί η μετανάστευση ως λύση 

ενάντια στην γήρανση του πληθυσμού· 

15. επιμένει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η μετεγκατάσταση των μεταναστών να 

θεωρηθεί αποδεκτή απάντηση στη δημογραφική πρόκληση για τις ορεινές περιοχές· 

16. επιμένει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να φέρουν το βάρος αυτής 

της αναγκαστικής ένταξης των μεταναστών στην αγορά εργασίας· 

17. απορρίπτει με σθένος και κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια δημιουργίας 

συγκεκριμένης αγοράς εργασίας για τους μετανάστες· 

18. υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη και οι περιφερειακές και οι τοπικές κοινότητες θίγονται 

κατά προτεραιότητα με την άφιξη των προσφύγων στο έδαφός τους και από την 

μεταναστευτική κρίση·  είναι ως εκ τούτου σκόπιμο να μπορεί κάθε κράτος μέλος να 

αποφασίζει τη δική του πολιτική διαχείρισης μεταναστευτικών κρίσεων· 

19. υπογραμμίζει την έλλειψη συνοχής του προγράμματος της Επιτροπής για την επίτευξη 

στοχοθετημένης αναθεώρησης της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι οι αιτούντες διεθνή προστασία θα έχουν πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας το αργότερο έξι μήνες μετά την αίτησή τους, ενώ, στα κράτη μέλη, οι 

ευρωπαίοι νέοι άνεργοι και οι μακροχρόνια άνεργοι δεν είναι σε θέση να βρουν θέση 

απασχόλησης· 

20. υπενθυμίζει ότι τα ίδια τα κράτη μέλη πιέζονται ήδη από τις Βρυξέλλες να μειώσουν τις 

δαπάνες τους και ότι όλες οι απαιτούμενες επενδύσεις για την ένταξη των μεταναστών 

θα ήταν αντίθετη προς τις απαιτήσεις της Επιτροπής· 
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21. υπογραμμίζει τον αρνητικό αντίκτυπο της συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας 

σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστών, γεγονός που θα επιδεινώσει το φαινόμενο 

των εκφορτώσεων και των αφίξεων στην Ευρώπη· 

22. τονίζει την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θα τύχουν 

ιδιαίτερης προστασίας από την εκμετάλλευση στην εργασία, τη βία και την εμπορία 

ανθρώπων· 

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

Or. en 

 

 


