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Projekt rezolucji (art. 170 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0204/2016 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uchodźców: włączenie społeczne i 

integracja na rynku pracy 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 

Komisji Kultury i Edukacji (A8–0204/2016), 

A. mając na uwadze, że kryzys związany z uchodźcami to po części kryzys humanitarny, 

który spowodowała i/lub zaogniła Unia Europejska (UE) i jej interwencje w sprawy 

innych państw; 

B. mając na uwadze, że zjawisko to staje się finansowo nie do udźwignięcia dla służb 

społecznych i sanitarnych lokalnych społeczności przyjmujących oraz państw 

członkowskich oraz że kryzys imigracyjny będzie miał konsekwencje długoterminowe 

dla rynków pracy i społeczeństwa obywatelskiego w państwach członkowskich i może 

w dłuższej perspektywie stać się fenomenem o charakterze strukturalnym; 

C. mając na uwadze, że w Europie 122 mln obywateli – 24,4 % populacji Unii 

Europejskiej – jest zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a prawie 10 

% populacji znajduje się w sytuacji poważnej deprywacji materialnej lub żyje w 

gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy; 

D. mając na uwadze, że definicja „uchodźcy” zakłada, że dana osoba powróci do swojego 

kraju pochodzenia po zakończeniu konfliktu; wszelkie dyskusje na temat 

długoterminowej integracji uchodźców są zatem niepotrzebne;  

E. mając na uwadze, że uchodźcy nie muszą i nie mogą być przyjmowani w naszych 

wspólnotach bez żadnych ograniczeń i przez nieokreślony czas, jednak należy im 

zapewnić dostęp do pierwszej pomocy; 

F. mając na uwadze potrzebę jasnego rozgraniczenia między uchodźcami i migrantami, 

przed ich przyjazdem do państw członkowskich; 
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G. mając na uwadze, że polityka otwartych granic UE stanowi motywację i zachętę dla 

większej liczby migrantów do podejmowania prób przedostania się przez Morze 

Śródziemne;  

1. odnotowuje, że w Europie jest ponad 21 mln bezrobotnych, pośród których 4 mln to 

ludzie młodzi poniżej 25 roku życia; zauważa, że w tych okolicznościach nie jest jasne, 

ilu imigrantów mogłoby znaleźć zatrudnienie na rynku pracy z uwagi na to, że 

europejski rynek pracy przestał istnieć; 

2. podkreśla, że Komisja poniosła całkowitą klęskę, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu 

bezrobocia, i nie jest nawet w stanie zapewnić godnego zatrudnienia obywatelom 

europejskim; 

3. nie zgadza się z założeniem, że integracja uchodźców na rynku pracy stanowi dla UE 

szansę;  

4. nie zgadza się ze strategią Komisji polegającą na zmuszaniu państw członkowskich do 

uznawania dyplomów i kwalifikacji migrantów z krajów trzecich w celu ich włączenia 

do systemów edukacji na stanowiskach nauczycieli lub profesorów; przypomina, że 

wszystkie kwestie związane z edukacją i nauczaniem leżą w wyłącznej kompetencji 

państw członkowskich; państwa członkowskie mają zatem wyłączne prawo do 

podejmowania decyzji w tym obszarze; 

5. podkreśla, że pomimo bezrobocia i kryzysu finansowego, które dotykają europejskich 

obywateli, UE nadal obstaje – wbrew wszelkiej logice – przy swojej polityce otwartych 

drzwi, wspierając inicjatywy, których celem jest dopuszczenie milionów pracowników 

do eksploatującego ich europejskiego rynku pracy;  

6. zauważa, że konflikty społeczne pomiędzy obywatelami Europy i uchodźcami 

dotyczące dostępu do zatrudnienia spowodują nową falę deflacji i w końcu konflikty 

społeczne pomiędzy biednymi Europejczykami i biednymi migrantami; 

7. z niepokojem zauważa społeczne i psychologiczne konsekwencje dla obywateli Europy 

w momencie, gdy nowo przybyli migranci mają zapewniony dostęp do pracy, mieszkań 

i opieki zdrowotnej szybciej niż miliony bezrobotnych Europejczyków, którzy żyją w 

ubóstwie; 

8. potępia stwierdzenie przewodniczącego Junckera w orędziu z 2015 r. o stanie Unii, 

którym dał wyraz swojemu poparciu dla zapewniania osobom ubiegającym się o azyl 

dostępu do rynku pracy w trakcie rozpatrywania złożonych przez nich wniosków; 

9. przypomina, że w 2015 r. ponad milion migrantów przybyło do Europy, oraz z wielkim 

zaniepokojeniem zauważa, że wiele więcej migrantów będzie docierało do Europy w 

2016 r.; w związku z tym zachęca państwa członkowskie do zamknięcia własnych 

granic; 

10. podkreśla, że zniesienie wewnętrznych granic stanowi jeden z kluczowych elementów 

przyczyniających się do olbrzymich, niekontrolowanych przepływów migracyjnych, w 

tym swobodnego napływu terrorystów ISIS do Europy; 
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11. podkreśla, że gospodarcza, finansowa i socjalna sytuacja w państwach członkowskich w 

żadnym wypadku nie pozwala na przyjęcie większej liczby imigrantów;  

12. domaga się, aby integracja bezrobotnych obywateli europejskich pozostała priorytetem 

państw członkowskich, a przede wszystkim integracja młodych bezrobotnych 

Europejczyków oraz długotrwale bezrobotnych Europejczyków;  

13. podkreśla, że deficyt demograficzny Unii należy przede wszystkim rozwiązać za 

pomocą zachęt dla Europejczyków do posiadania większej liczby dzieci, a nie za 

pomocą wpuszczania migrantów z krajów trzecich; 

14. zdecydowanie odrzuca wszelkie próby traktowania imigracji jako rozwiązania 

problemu starzenia się społeczeństwa; 

15. zdecydowanie podkreśla, że w żadnym wypadku relokacja migrantów nie może być 

traktowana jako dopuszczalne rozwiązanie problemów demograficznych, które dotykają 

obszary górskie; 

16. uparcie twierdzi, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie powinny zostać obciążone tą 

przymusową integracją migrantów na rynku pracy; 

17. zdecydowanie i kategorycznie sprzeciwia się wszelkim próbom stworzenia osobnego 

rynku pracy dla migrantów;  

18. przypomina, że to państwa członkowskie i ich społeczności regionalne i lokalne są 

pierwszymi, które odczuły konsekwencje napływu uchodźców na ich terytorium i 

kryzysu imigracyjnego; dlatego właściwe jest zezwolenie każdemu państwu 

członkowskiemu na podejmowanie decyzji co do własnej polityki zarządzania 

kryzysem migracyjnym;  

19. podkreśla niespójność programu Komisji, jeżeli chodzi o przeprowadzenie 

ukierunkowanego przeglądu dyrektywy w sprawie warunków przyjmowania w celu 

zapewnienia, że osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową mają dostęp do rynku 

pracy nie później niż sześć miesięcy po złożeniu wniosku, podczas gdy w państwach 

członkowskich młodzi bezrobotni Europejczycy oraz długotrwale bezrobotni 

Europejczycy nie mogą znaleźć pracy;  

20. przypomina, że państwa członkowskie już teraz znajdują się pod presją Brukseli, aby 

ograniczyć wydatki, a każda inwestycja wymagana w związku z integracją migrantów 

byłaby sprzeczna z wymogami samej Komisji;  

21. zwraca uwagę na negatywny wpływ umowy między UE a Turcją w sprawie zarządzania 

migrantami, która jedynie pogłębi zjawisko ich napływu do Europy drogą morską i 

lądową; 

22. podkreśla pilną potrzebę zapewnienia nieletnim pozbawionym opieki szczególnej 

ochrony przed wyzyskiem w pracy, przemocą i handlem ludźmi; 

23. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
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Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

Or. en 

 

 


