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Alteração  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Refugiados: inclusão social e integração no mercado de trabalho 

2015/2321(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 

resolução não legislativa A8-0204/2016 

Resolução do Parlamento Europeu sobre os refugiados: inclusão social e integração no 

mercado de trabalho 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 

da Comissão da Cultura e da Educação (A8-0204/2016), 

A. Considerando que a crise dos refugiados é, em certa medida, uma crise humanitária, 

provocada e/ou agravada, nomeadamente, pela União Europeia (UE) e pelas suas 

ingerências nos assuntos de outros países; 

B. Considerando que este fenómeno está a tornar-se financeiramente insustentável para os 

serviços sociais e de saúde das comunidades locais de acolhimento e dos 

Estados-Membros, e considerando que a crise terá um impacto a longo prazo nos 

mercados de trabalho e na sociedade civil nos Estados-Membros e está em visas de se 

tornar um fenómeno estrutural a longo prazo; 

C. Considerando que, na Europa, 122 milhões de cidadãos, ou seja, 24,4 % da população 

da União Europeia, estão em risco de pobreza ou exclusão social e que perto de 10 % da 

população se encontra em situação de privação material grave ou vive em agregados 

familiares com muito baixa intensidade de trabalho; 

D. Considerando que, por definição, o termo «refugiado» implica que a pessoa regresse ao 

seu país de origem após o conflito, qualquer debate sobre integração a longo prazo é, 

por conseguinte, desnecessário;  

E. Considerando que o acolhimento de refugiados nas nossas comunidades não deve, nem 

pode, abranger um número ilimitado de refugiados ou ter uma duração indeterminada, 

mas que, pelo contrário, os refugiados devem beneficiar de primeiros socorros; 

F. Considerando que a distinção entre refugiados e migrantes deve ser claramente 

estabelecida antes da entrada destas pessoas nos Estados-Membros; 
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G. Considerando que a política de abertura das fronteiras da UE incentiva e encoraja mais 

migrantes a tentarem atravessar o Mar Mediterrâneo;  

1. Regista que, na Europa, existem mais de 21 milhões de desempregados, dos quais cerca 

de 4 milhões são jovens com menos de 25 anos; assinala que, nestas circunstâncias, não 

fica claro de que forma os imigrantes podem ser integrados no mercado de trabalho, 

dado que já não existe um «mercado de trabalho europeu»; 

2. Salienta que a Comissão foi totalmente incapaz de resolver a crise do desemprego e que 

nem sequer é capaz de fornecer aos cidadãos europeus um emprego digno; 

3. Rejeita a ideia de que a integração dos refugiados no mercado de trabalho seria uma 

oportunidade para a UE;  

4. Rejeita a estratégia da Comissão de obrigar os Estados-Membros a reconhecerem os 

diplomas e qualificações de migrantes de países terceiros, com o objetivo de os integrar 

no sistema de ensino enquanto docentes; recorda que todos os assuntos relacionados 

com a educação e a formação são da competência exclusiva dos Estados-Membros que, 

por conseguinte, são os únicos habilitados a tomar decisões neste domínio; 

5. Salienta que apesar da crise financeira e de desemprego que afeta os cidadãos europeus, 

a UE continua a defender a sua política de portas abertas, contra toda a lógica, e a 

fomentar iniciativas cujo objetivo é importar milhões de trabalhadores para os explorar 

no mercado de trabalho europeu;  

6. Observa que a luta social entre os cidadãos europeus e os refugiados para a obtenção de 

trabalho desencadeará uma nova vaga de deflação salarial e, em última análise, uma luta 

social entre os europeus e os migrantes mais pobres; 

7. Observa, com preocupação, as consequências sociais e psicológicas para os cidadãos 

europeus face à situação em que são proporcionados aos migrantes recém-chegados 

empregos, habitações e acesso aos cuidados de saúde mais rapidamente do que aos 

milhões de europeus desempregados que vivem na pobreza; 

8. Condena a declaração do Presidente Jean-Claude Juncker que, no seu discurso sobre o 

Estado da União de 2015, afirmou ser favorável à ideia de permitir que os requerentes 

de asilo acedam ao mercado de trabalho enquanto os seus pedidos são analisados; 

9. Recorda que, em 2015, entraram na Europa mais de um milhão de migrantes, e regista 

com profunda preocupação que muitos mais migrantes chegarão à Europa durante 2016; 

convida, por conseguinte, os Estados-Membros a encerrarem as respetivas fronteiras; 

10. Salienta que a abolição das fronteiras internas é um dos principais elementos que 

contribuíram para o fluxo maciço e descontrolado de migrantes, permitindo 

nomeadamente que os terroristas do Daesh entrassem livremente na Europa; 

11. Salienta que a situação económica, financeira e social dos Estados-Membros não 

permite, de qualquer modo, o acolhimento de recém-chegados;  
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12. Solicita que a integração dos cidadãos europeus desempregados continue a ser uma 

prioridade para os Estados-Membros e, acima de tudo, apela à integração dos jovens 

europeus desempregados e dos desempregados de longa duração europeus;  

13. Sublinha que o défice demográfico da União deverá ser combatido principalmente 

através da concessão de incentivos aos europeus para que tenham mais filhos, e não 

importando imigrantes de países terceiros; 

14. Rejeita veementemente qualquer tentativa de considerar a imigração como uma solução 

para o problema do envelhecimento da população; 

15. Insiste em que a recolocação de migrantes não possa, em nenhuma circunstância, ser 

considerada uma solução aceitável para os problemas demográficos com que se 

deparam as zonas montanhosas; 

16. Insiste em que as pequenas e médias empresas não devem suportar o ónus desta 

inclusão forçada dos migrantes no mercado de trabalho; 

17. Rejeita firme e categoricamente qualquer tentativa de criação de um mercado de 

trabalho específico para os migrantes;  

18. Recorda que os Estados-Membros e as suas comunidades regionais e locais são os 

primeiros afetados pela chegada de refugiados aos respetivos territórios e pela crise da 

imigração; considera, por conseguinte, adequado que se permita que cada 

Estado-Membro tome as decisões relacionadas com a sua própria política de gestão da 

crise migratória;  

19. Salienta a incoerência do programa da Comissão para uma revisão específica da diretiva 

relativa às condições de acolhimento, que visa assegurar que as pessoas que procuram 

proteção internacional tenham acesso ao mercado de trabalho o mais tardar seis meses 

após a seu pedido de proteção, enquanto que, nos Estados-Membros, os jovens europeus 

desempregados e os desempregados de longa duração europeus não conseguem 

encontrar um emprego;  

20. Recorda que os Estados-Membros já se encontram sob pressão de Bruxelas para 

reduzirem as suas despesas e que o investimento necessário para a integração dos 

imigrantes seria contrário às exigências da própria Comissão;  

21. Sublinha o impacto negativo do acordo entre a UE e a Turquia em matéria de gestão dos 

migrantes, que só agrava o fenómeno dos desembarques e das chegadas à Europa; 

22. Salienta a urgência de garantir que os menores não acompanhados recebam proteção 

especial contra a exploração no trabalho, a violência e o tráfico; 

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos EstadosMembros. 

Or. en 
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