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Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū 

2015/2321(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0204/2016 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par bēgļiem — sociālā iekļaušana un integrācija darba 

tirgū 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Kultūras un 

izglītības komitejas atzinumu (A8-0204/2016), 

A. tā kā bēgļu krīze daļēji ir humanitāra krīze, ko cita starpā izraisījusi un/vai pasliktinājusi 

Eiropas Savienība (ES) un tās iejaukšanās citu valstu lietās; 

B. tā kā šī parādība kļūst finansiāli neilgtspējīga vietējo uzņēmēju kopienu un dalībvalstu 

sociālajiem un veselības aprūpes dienestiem un tā kā imigrācijas krīzei būs ilgstoša 

ietekme uz darba tirgu un pilsonisko sabiedrību dalībvalstīs un tā kļūs kļūt par 

strukturālu parādību ilgtermiņā; 

C. tā kā Eiropā 122 miljoni jeb 24,4 % Eiropas Savienības iedzīvotāju saskaras ar 

nabadzības vai sociālās atstumtības apdraudējumu un gandrīz 10 % iedzīvotāju cieš no 

trūcīgiem materiālajiem apstākļiem vai dzīvo mājsaimniecībās ar ļoti zemu 

nodarbinātības intensitāti; 

D. tā kā pēc definīcijas vārds “bēglis” norāda, ka persona atgriezīsies savā izcelsmes valstī 

pēc tam, kad konflikts būs beidzies; tādēļ jebkādas diskusijas par ilgtermiņa integrāciju 

ir nevajadzīgas;  

E. tā kā mūsu sabiedrībā nedrīkst un nevar uzņemt bēgļus neierobežotā skaitā vai uz 

nenoteiktu laiku, bet tā vietā viņiem ir jānodrošina pirmās palīdzības pasākumi; 

F. tā kā atšķirība starp bēgļiem un migrantiem ir skaidri jānosaka pirms viņu ierašanās 

dalībvalstīs; 

G. tā kā ES atvērto robežu politika sekmē un veicina vēl lielāka skaita migrantu centienus 

šķērsot Vidusjūru,  
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1. norāda, ka Eiropā ir vairāk nekā 21 miljons bezdarbnieku, no kuriem aptuveni 4 miljoni 

ir jaunieši līdz 25 gadu vecumam; norāda, ka šajos apstākļos nav skaidrs, kā būtu 

iespējams integrēt imigrantus darba tirgū, ņemot vērā, ka "Eiropas darba tirgus" vairs 

nepastāv; 

2. uzsver, ka Komisijai pilnībā nav izdevies atrisināt bezdarba krīzi un ka tā pat nespēj 

nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem pienācīgas kvalitātes nodarbinātību; 

3. noraida ideju, ka bēgļu integrācija darba tirgū dotu iespēju ES;  

4. noraida Komisijas stratēģiju uzlikt dalībvalstīm pienākumu atzīt trešo valstu migrantu 

diplomus un kvalifikācijas, lai viņus integrētu savās izglītības sistēmās kā skolotājus vai 

pasniedzējus; atgādina, ka jautājumi saistībā ar izglītību un apmācību ir vienīgi 

dalībvalstu kompetencē; līdz ar to vienīgi tās pieņem lēmumus šajā jomā; 

5. uzsver, ka, neraugoties uz bezdarbu un finanšu krīzi, kas skar Eiropas iedzīvotājus, ES 

pretēji jebkādai loģikai turpina aizstāvēt atvērto durvju politiku un veicina iniciatīvas, 

kuru mērķis ir importēt miljoniem strādājošo, kas tiktu izmantoti Eiropas darba tirgū;  

6. atzīmē, ka sociālā cīņa starp Eiropas iedzīvotājiem un bēgļiem, lai iegūtu darbu, izraisīs 

jaunu algu deflācijas vilni un, visbeidzot, sociālu cīņu starp nabadzīgiem Eiropas 

iedzīvotājiem un nabadzīgiem migrantiem; 

7. ar bažām norāda uz sociālo un psiholoģisko ietekmi uz Eiropas pilsoņiem, ko izraisa tas, 

ka nesen ieceļojušiem migrantiem tiek nodrošināts darbs, mājoklis un veselības aprūpes 

pieejamība ātrāk nekā miljoniem Eiropas bezdarbnieku, kas dzīvo nabadzībā; 

8. nosoda Komisijas priekšēdētāja  Ž.-K. Junkera runā „Stāvoklis Savienībā 2015. gadā” 

pausto apliecinājumu, ka viņš atbalsta darba tirgus pieejamības nodrošināšanu 

patvēruma meklētājiem laikā, kad tiek izskatīti viņu pieprasījumi; 

9. atgādina, ka 2015. gadā vairāk nekā miljons migrantu ieradās Eiropā, un ar dziļām 

bažām norāda, ka 2016. gadā vēl daudz vairāk migrantu turpinās ieceļot Eiropā; tādēļ 

mudina dalībvalstis slēgt savas robežas; 

10. uzsver, ka atteikšanās no iekšējām robežām ir viens no būtiskākajiem elementiem, kas 

sekmējis masīvu, nekontrolētu migrācijas plūsmu, tostarp ISIS teroristu brīvu iekļūšanu 

Eiropā; 

11. uzsver, ka ekonomiskā, finansiālā un sociālā situācija dalībvalstīs nekādā gadījumā 

nepieļauj papildu jaunpienācēju uzņemšanu;  

12. prasa nodrošināt, lai Eiropas bezdarbnieku integrācija joprojām būtu dalībvalstu 

prioritāte un lai vispirms tiktu integrēti Eiropas jaunieši bezdarbnieki un Eiropas 

ilgtermiņa bezdarbnieki;  

13. uzsver, ka Savienības demogrāfiskais deficīts pirmām kārtām būtu jārisina, sniedzot 

stimulus Eiropas iedzīvotājiem audzināt vairāk bērnu, nevis ievedot migrantus no 

trešām valstīm; 
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14. stingri noraida jebkādus mēģinājumus uzskatīt imigrāciju par risinājumu  sabiedrības 

novecošanas problēmai; 

15. uzstāj, ka nekādā gadījumā migrantu pārcelšanu nevar uzskatīt par pieņemamu 

risinājumu demogrāfiskajām problēmām, ar ko ir saskārušies kalnu apgabali; 

16. uzsver, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem nebūtu jāuzņemas slogs piespiedu kārtā 

integrēt migrantus darba tirgū; 

17. stingri un kategoriski noraida jebkādus mēģinājumus izveidot īpašu darba tirgu 

migrantiem;  

18. atgādina, ka dalībvalstis un to reģionālās un vietējās kopienas pirmās skars bēgļu 

ieceļošana to teritorijā un imigrācijas krīze; tādēļ ir lietderīgi ļaut katrai dalībvalstij 

pašai lemt par savu migrācijas krīzes pārvarēšanas politiku;  

19. uzsver nekonsekvenci Komisijas programmā, lai panāktu mērķtiecīgu Uzņemšanas 

nosacījumu direktīvas pārskatīšanu nolūkā nodrošināt, ka  personām, kuras lūdz 

starptautisko aizsardzību, ir piekļuve darba tirgum ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc viņu 

pieteikuma iesniegšanas, kamēr dalībvalstīs Eiropas jaunieši bezdarbnieki un ilgtermiņa 

bezdarbnieki nespēj atrast darbu; 

20. atgādina, ka no Briseles uz dalībvalstīm tiek izdarīts spiediens, lai samazinātu to tēriņus, 

un ka jebkuri ieguldījumi, kas nepieciešami migrantu integrēšanai, būtu pretrunā pašas 

Komisijas prasībām;  

21. uzsver negatīvo ietekmi, ko rada ES un Turcijas nolīgums par migrantu pārvaldību, kas 

tikai pastiprinās izcelšanās krastā un ierašanās Eiropā parādību; 

22. uzsver, ka ir steidzami jānodrošina nepavadītu nepilngadīgo īpaša aizsardzība pret 

ekspluatāciju darbā, vardarbību un cilvēku tirdzniecību; 

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 

Or. en 


