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Resolutsiooni ettepanek (kodukorra artikli 170 lõige 4), millega soovitakse asendada 

muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanek A8-0204/2016 

Euroopa Parlamendi resolutsioon pagulaste kohta: sotsiaalne kaasamine ja tööturule 

integreerimine 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 52, 

– võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni 

arvamust (A8-0204/2016), 

A. arvestades, et pagulaskriis on osaliselt humanitaarkriis, mille põhjuseks ja/või 

süvendajaks on muu hulgas Euroopa Liit (EL) ja selle sekkumine teiste riikide 

asjadesse; 

B. arvestades, et see nähtus hakkab kohalikele vastuvõtvatele kogukondadele ja 

liikmesriikidele muutuma sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osas rahaliselt üle jõu käivaks, 

ja arvestades, et rändekriisil on pikaajaline mõju liikmesriikide tööturgudele ja 

kodanikuühiskonnale, ja et sellest on saamas pikaajaline struktuuriline nähtus; 

C. arvestades, et Euroopas ohustab 122 miljonit elanikku ehk 24,4 % Euroopa Liidu 

elanikkonnast vaesus või sotsiaalne tõrjutus, ja peaaegu 10 % elanikkonnast kannatab 

suure materiaalse puuduse all või elab väga väikese tööhõivega leibkonnas; 

D. arvestades, et „pagulase“ määratlusest lähtuvalt naaseb selline isik konflikti lõppedes 

oma päritoluriiki; arutelu pikaajalise integratsiooni üle pole seega vajalik;  

E. arvestades, et me ei saa pagulasi oma kogukondades vastu võtta piiramatul arvul ja 

määramata ajaks, vaid et neile tuleb selle asemel pakkuda hoopis esmast abi; 

F. arvestades, et tuleb teha selget vahet pagulastel ja rändajatel, enne kui nad 

liikmesriikidesse saabuvad; 

G. arvestades, et ELi avatud piiride poliitika on stimuleeriva mõjuga ja julgustab suuremal 

arvul rändajaid püüdma Vahemerd ületada;  
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1. märgib, et Euroopas on enam kui 21 miljonit töötut, kellest umbes neli miljonit on alla 

25-aastased noored; märgib, et sellises olukorras ei ole selge, kuidas sisserändajaid 

saaks tööturule integreerida, arvestades asjaolu, et nn Euroopa tööturgu ei ole enam 

olemas; 

2. toonitab tõsiasja, et komisjonil ei ole sugugi õnnestunud tegeleda töötuse kriisiga ja et ta 

ei suuda isegi Euroopa kodanikele tagada inimväärset tööhõivet; 

3. lükkab tagasi idee, et pagulaste integreerimine tööturule oleks ELi jaoks hea võimalus;  

4. lükkab tagasi komisjoni strateegia, millega sunnitakse liikmesriike tunnustama 

kolmandatest riikidest pärit pagulaste diplomeid ja kutsekvalifikatsioone, et integreerida 

nad oma haridussüsteemi õpetajate või õppejõududena; tuletab meelde, et kõik hariduse 

ja õpetamisega seotud küsimused kuuluvad liikmesriikide ainupädevusse; seepärast 

teevad selles valdkonnas otsuseid ainult liikmesriigid ise; 

5. rõhutab, et Euroopa kodanikke mõjutavale töötusele ja finantskriisile vaatamata jätkab 

EL igasuguse loogika vastaselt oma avatud ukse poliitika kaitsmist ja selliste algatuste 

õhutamist, mille eesmärk on importida miljoneid töötajaid, et neid Euroopa tööturul ära 

kasutada;  

6. märgib, et töö saamise nimel toimuv sotsiaalne võitlus Euroopa kodanike ja pagulaste 

vahel käivitab uue palkade deflatsiooni laine ning viimaks ka sotsiaalse võitluse vaeste 

eurooplaste ja vaeste rändajate vahel; 

7. märgib murega sotsiaalseid ja psühholoogilisi tagajärgi Euroopa kodanike jaoks, kui 

äsja saabunud rändajatele antakse töökohad, elupaik ja juurdepääs tervishoiuteenustele 

kiiremini kui miljonitele töötutele eurooplastele, kes elavad vaesuses; 

8. mõistab hukka president Junckeri sedastuse Euroopa Liidu 2015. aasta olukorda 

käsitlevas kõnes, kus ta kinnitas oma toetust anda varjupaigataotlejatele juurdepääs 

tööturule nende taotluste läbivaatamise ajal; 

9. tuletab meelde, et 2015. aastal saabus Euroopasse enam kui miljon rändajat, ja märgib 

sügava murega, et paljud rändajad saabuvad Euroopasse jätkuvalt ka 2016. aastal; 

ergutab seepärast liikmesriike sulgema oma riigipiirid; 

10. rõhutab, et sisepiiride kaotamine on üks peamisi tegureid, mis aitas kaasa massilisele 

kontrollimatule rändevoole, sh ISISe terroristide vabale pääsule Euroopasse; 

11. rõhutab, et liikmesriikide majanduslik, rahaline ja sotsiaalne olukord ei võimalda mingil 

juhul uute tulijate vastuvõttu;  

12. nõuab, et töötute Euroopa kodanike ning eelkõige noorte töötute eurooplaste ja 

pikaajaliste töötute eurooplaste integratsioon jääks liikmesriikide jaoks esmatähtsaks;  

13. toonitab, et liidu demograafilist defitsiiti tuleks peamiselt lahendada eurooplastele 

stiimulite pakkumisega rohkemate laste saamiseks, mitte rändajate impordiga 

kolmandatest riikidest; 
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14. lükkab kindlalt tagasi mis tahes katse käsitada sisserännet vananeva elanikkonna 

probleemi lahendusena; 

15. on veendunud, et mitte mingis olukorras ei saa rändajate ümberpaigutamist pidada 

mägipiirkondades kogetavate demograafiliste probleemide vastuvõetavaks lahenduseks; 

16. on kindel, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ei peaks kandma rändajate 

tööturule sundkaasamise koormat; 

17. lükkab kindlalt ja kategooriliselt tagasi mis tahes katse luua rändajatele spetsiifiline 

tööturg;  

18. tuletab meelde, et just liikmesriike ja nende piirkondlikke ja kohalikke kogukondi tabab 

nende territooriumile rändajate saabumise ja rändekriisi mõju esimesena; seepärast on 

sobilik lasta igal liikmesriigil otsustada oma rändekriisi ohjamispoliitika üle;  

19. toonitab komisjoni programmi ebakõla seoses vastuvõtutingimuste direktiivi sihipärase 

muutmise saavutamisega, et tagada rahvusvahelist kaitset taotlevate isikute juurdepääs 

tööturule hiljemalt kuus kuud pärast taotlust, samas kui liikmesriikide noored töötud 

eurooplased ja pikaajalised töötud eurooplased tööd ei leia;  

20. tuletab meelde, et Brüssel avaldab juba liikmesriikidele kulutuste vähendamiseks survet, 

ja et investeeringud, mis on vajalikud rändajate integratsiooniks, oleksid vastuolus 

komisjoni nõudmistega;  

21. toonitab ELi ja Türgi vahelise rändajate haldamise alase kokkuleppe avaldatavat 

negatiivset mõju, sest see halvendab Euroopas randumiste ja Euroopasse saabumiste 

fenomeni; 

22. rõhutab, et on vaja kiiresti tagada saatjata alaealiste eriline kaitse tööalase 

ärakasutamise, vägivalla ja inimkaubanduse eest; 

23. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile 

ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele. 

Or. en 

 


