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Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt 

2015/2321(INI) 

Ontwerpresolutie (artikel 170, lid 4, van het Reglement) ter vervanging van de niet-

wetgevingsontwerpresolutie A80204/2016 

Resolutie van het Europees Parlement over vluchtelingen: sociale inclusie en integratie 

op de arbeidsmarkt 

Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies 

van de Commissie cultuur en onderwijs (A8-0204/2016), 

A. overwegende dat de vluchtelingencrisis deels een humanitaire crisis is, die onder andere 

veroorzaakt is en/of erger gemaakt door de Europese Unie en haar bemoeienissen met 

de aangelegenheden van andere landen; 

B. merkt op dat dit verschijnsel financieel onhoudbaar wordt voor de sociale en 

gezondheidsdiensten van de lokale gastgemeenschappen en de lidstaten en overwegende 

dat de immigratiecrisis een langetermijneffect zal hebben op de arbeidsmarkten en op 

het maatschappelijk middenveld in de lidstaten en dat zij stilaan een structureel 

verschijnsel wordt op lange termijn; 

C. overwegende dat voor 122 miljoen burgers in Europa, 24,4 % van de bevolking van de 

Europese Unie, armoede of sociale uitsluiting dreigt en dat bijna 10 % van de bevolking 

lijdt onder ernstige materiële ontbering of leeft in een huishouden met een zeer lage 

arbeidsintensiteit; 

D. overwegende dat de term vluchteling per definitie inhoudt dat de persoon zal terugkeren 

naar zijn land van herkomst zodra het conflict afgelopen is; dat elk debat over integratie 

op lange termijn bijgevolg overbodig is;  

E. overwegende dat er geen opvang van vluchtelingen in onze gemeenschappen kan en 

mag zijn voor onbeperkte aantallen of voor onbepaalde tijd, maar dat de vluchtelingen 

in plaats hiervan eerste hulp moeten krijgen;  

F. overwegende dat het verschil tussen vluchtelingen en migranten duidelijk moet zijn 

vóór zij de lidstaten binnenkomen; 
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G. overwegende dat het opengrenzenbeleid van de EU meer migranten stimuleert en 

aanmoedigt om te proberen de Middellandse Zee over te steken;  

1. merkt op dat Europa meer dan 21 miljoen werklozen telt, waarvan ongeveer 4 miljoen 

jongeren onder 25 jaar; merkt op dat het in deze omstandigheden niet duidelijk is hoe 

immigranten kunnen worden geïntegreerd in de arbeidsmarkt, aangezien een Europese 

arbeidsmarkt niet meer bestaat; 

2. onderstreept het feit dat de Commissie volledig mislukt is in het aanpakken van de 

werkloosheidscrisis en dat zij de Europese burgers niet eens kan voorzien van 

behoorlijke banen; 

3. verwerpt de idee dat de integratie van vluchtelingen in de arbeidsmarkt kansen creëert 

voor de EU;  

4. verwerpt de strategie van de Commissie waarbij de lidstaten worden gedwongen de 

diploma's en kwalificaties van migranten uit derde landen te erkennen, om hen te 

integreren in hun onderwijsstelsel als leraar of docent; herinnert eraan dat alle kwesties 

in verband met onderwijs en opleiding de exclusieve bevoegdheid zijn van de lidstaten; 

dat deze bijgevolg als enige de besluiten met betrekking tot deze kwestie nemen; 

5. benadrukt het feit dat de EU, ondanks het feit dat de Europese burgers worden getroffen 

door werkloosheid en door de financiële crisis, haar opendeurbeleid tegen alle logica 

blijft verdedigen en geld blijft pompen in initiatieven die als doel hebben miljoenen 

werknemers te importeren om op de Europese arbeidsmarkt te worden uitgebuit;  

6. merkt op dat de sociale strijd tussen Europese burgers en vluchtelingen voor het 

verkrijgen van werk een nieuwe golf zal veroorzaken van loondeflatie en uiteindelijk 

een sociale strijd tussen arme Europeanen en arme immigranten; 

7. stelt bezorgd de sociale en psychologische gevolgen vast voor de Europese burgers, 

wanneer aan pas gearriveerde migranten sneller banen, huisvesting en toegang tot de 

gezondheidszorg worden gegeven dan aan de miljoenen werkloze Europeanen die in 

armoede leven; 

8. veroordeelt de verklaring van voorzitter Juncker in de Staat van de Unie 2015, waarin 

hij verklaarde er voorstander van te zijn dat asielzoekers toegang krijgen tot de 

arbeidsmarkt terwijl hun aanvragen worden behandeld; 

9. herinnert eraan dat in 2015 meer dan 1 miljoen migranten naar Europa zijn 

overgestoken en merkt ernstig bezorgd op dat in 2016 nog veel meer migranten naar 

Europa zullen blijven komen; moedigt de lidstaten er daarom toe aan hun grenzen te 

sluiten; 

10. benadrukt het feit dat de afschaffing van de interne grenzen een van de sleutelelementen 

is die hebben bijgedragen tot de massale stroom van ongecontroleerde migratie, 

inclusief de onbelemmerde toegang tot Europa voor ISIS-terroristen; 

11. benadrukt het feit dat de economische, financiële en sociale situatie van de lidstaten het 
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in geen geval mogelijk maakt dat zij meer nieuwkomers onthalen;  

12. vraagt dat de integratie van werkloze Europese burgers de prioriteit blijft van de 

lidstaten, bovenal de integratie van jonge werkloze Europeanen en langdurig werkloze 

Europeanen;  

13. onderstreept het feit dat het demografische deficit van de Unie in de eerste plaats moet 

worden aangepakt door stimulansen te verstrekken aan Europeanen om meer kinderen 

te krijgen en niet door migranten te importeren uit derde landen; 

14. verwerpt krachtig elke poging om immigratie te beschouwen als een oplossing voor het 

probleem van een verouderende bevolking; 

15. benadrukt het feit dat de hervestiging van migranten in geen geval mag worden 

beschouwd als een aanvaardbare oplossing voor de demografische problemen van 

berggebieden; 

16. benadrukt het feit dat kleine en middelgrote ondernemingen niet verplicht mogen 

worden de last te dragen van deze gedwongen inclusie van migranten op de 

arbeidsmarkt; 

17. verwerpt krachtig en categorisch elke poging om een specifieke arbeidsmarkt te creëren 

voor migranten;  

18. herinnert eraan dat de lidstaten en hun regionale en lokale gemeenschappen als eerste de 

impact ondervinden van de aankomst van vluchtelingen op hun grondgebied en van de 

immigratiecrisis; acht het daarom passend elke lidstaat te laten beslissen over zijn eigen 

beleid inzake het beheer van de migratiecrisis;  

19. onderstreept de inconsistentie van het Commissieprogramma voor de uitvoering van een 

gerichte herziening van de richtlijn opvangvoorzieningen om ervoor te zorgen dat 

personen die internationale bescherming vragen, uiterlijk zes maanden na hun aanvraag 

toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, terwijl in de lidstaten jonge werkloze Europeanen 

en langdurig werkloze Europeanen geen baan kunnen vinden;  

20. herinnert eraan dat de lidstaten al onder druk staan van Brussel om hun uitgaven te 

verminderen en dat elke investering die nodig is voor de integratie van migranten, 

strijdig zou zijn met de eigen voorschriften van de Commissie;  

21. onderstreept de negatieve gevolgen van de overeenkomst tussen de EU en Turkije over 

het migratiebeheer, die het verschijnsel van ontscheping en aankomst in Europa alleen 

zal verslechteren; 

22. wijst op de dringende noodzaak te waarborgen dat niet-begeleide minderjarigen 

bijzondere bescherming genieten tegen uitbuiting op het werk, geweld en 

mensenhandel; 

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

en aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 
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Or. en 

 

 


