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Pozmeňujúci návrh  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce 

2015/2321(INI) 

Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0204/2016 

Uznesenie Európskeho parlamentu o utečencoch: sociálne začleňovanie a integrácia na 

trhu práce 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanovisko Výboru 

pre kultúru a vzdelávanie (A8-0204/2016), 

A. keďže utečenecká kríza je čiastočne humanitárnou krízou, ktorú spôsobila a/alebo 

vyostrila Európska únia (EÚ) a jej zásahy do záležitostí iných krajín; 

B. keďže tento jav začína byť pre sociálne služby a služby zdravotnej starostlivosti 

miestnych hostiteľských komunít a členských štátov finančne neudržateľný a keďže 

prisťahovalecká kríza bude mať dlhodobý vplyv na trhy práce a občiansku spoločnosť v 

členských štátoch a je na ceste k tomu, aby sa v dlhodobom horizonte stala 

štrukturálnym javom; 

C. keďže v Európe je 122 miliónov občanov, t. j. 24,4 % obyvateľov Európskej únie, 

ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a takmer 10 % obyvateľstva trpí 

závažnou materiálnou depriváciou alebo žije v rodinách s veľmi nízkou intenzitou 

práce; 

D. keďže podľa vymedzenia pojmu „utečenec“ znamená, že príslušná osoba sa po skončení 

konfliktu vráti do svojej krajiny pôvodu; akákoľvek diskusia o dlhodobej integrácii je 

preto zbytočná;  

E. keďže prijímanie utečencov do našich spoločenstiev nesmie a nemôže byť v 

neobmedzenom množstve alebo na neobmedzenú dobu, namiesto toho sa im musia 

poskytnúť opatrenia zabezpečujúce prvú pomoc; 

F. keďže deliaca čiara medzi utečencami a migrantmi musí byť jasne stanovená ešte pred 

ich vstupom do členských štátov; 
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G. keďže politika otvorených hraníc, ktorú uplatňuje Európska únia, pôsobí ako stimul a 

podnecuje ďalších migrantov, aby sa pokúsili preplávať Stredozemné more;  

1. konštatuje, že v Európe je viac ako 21 miliónov nezamestnaných a približne 4 milióny z 

nich sú mladí ľudia mladší ako 25 rokov; poznamenáva, že za týchto okolností nie je 

jasné, ako by prisťahovalci mohli byť začlenení do trhu práce, keďže „európsky trh 

práce“ už neexistuje; 

2. zdôrazňuje skutočnosť, že Komisia pri riešení krízy zamestnanosti  úplne zlyhala a že 

dokonca nie je schopná zabezpečiť európskym občanom dôstojné zamestnanie; 

3. odmieta myšlienku, že integrácia utečencov na trh práce by pre EÚ predstavovala 

príležitosť;  

4. odmieta stratégiu Komisie prinútiť členské štáty, aby uznávali diplomy a kvalifikácie 

migrantov z tretích krajín s cieľom začleniť ich do svojich vzdelávacích systémov ako 

učiteľov alebo pedagógov; pripomína, že všetky záležitosti týkajúce sa vzdelávania a 

výučby sú vo výlučnej právomoci členských štátov; preto môžu o tejto otázke 

rozhodovať výlučne členské štáty; 

5. zdôrazňuje, že napriek finančnej kríze a nezamestnanosti, ktorá postihuje európskych 

občanov, EÚ naďalej proti všetkej logike obraňuje svoju politiku otvorených dverí a 

podporuje iniciatívy, ktorých cieľom je dovoz miliónov pracovníkov, ktorých možno 

využiť na európskom trhu práce;  

6. konštatuje, že sociálny boj medzi európskymi občanmi a utečencami o získanie práce 

spustí novú vlnu mzdovej deflácie a v konečnom dôsledku aj sociálny konflikt medzi 

chudobnými Európanmi a chudobnými migrantmi; 

7. so znepokojením si všíma, aké sociálne a psychologické dôsledky má pre európskych 

občanov skutočnosť, že migrantom, ktorí práve docestovali, je poskytnuté zamestnanie, 

bývanie a prístup k zdravotnej starostlivosti rýchlejšie ako miliónom nezamestnaných 

Európanov, ktorí žijú v chudobe; 

8. odsudzuje vyhlásenie predsedu Junckera v prejave o stave Únie na rok 2015, ktorým 

potvrdil svoju podporu poskytnúť žiadateľom o azyl prístup na pracovný trh, kým sa 

spracúvajú ich žiadosti; 

9. pripomína, že v roku 2015 do Európy dorazil viac ako jeden milión migrantov, a s 

hlbokým znepokojením konštatuje, že v roku 2016 bude do Európy ďalej prichádzať 

mnoho ďalších migrantov; nabáda preto členské štáty, aby uzavreli svoje hranice; 

10. zdôrazňuje, že zrušenie vnútorných hraníc je jedným z kľúčových prvkov, ktoré prispeli 

k masívnemu nekontrolovanému migračnému toku vrátane voľného vstupu teroristov z 

ISIS do Európy; 

11. zdôrazňuje, že hospodárska, finančná a sociálna situácia členských štátov v žiadnom 

prípade nie je taká, aby mohli prichýliť ďalších novo prichádzajúcich migrantov;  
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12. žiada, aby integrácia nezamestnaných občanov EÚ zostala pre členské štáty prioritou, a 

predovšetkým integrácia mladých nezamestnaných Európanov a dlhodobo 

nezamestnaných Európanov;  

13. zdôrazňuje, že demografický deficit Únie by sa mal riešiť predovšetkým poskytnutím 

stimulov pre Európanov, aby mali viac detí, a nie dovozom prisťahovalcov z tretích 

krajín; 

14. dôrazne odmieta akékoľvek pokusy považovať prisťahovalectvo za riešenie problému 

starnutia obyvateľstva; 

15. trvá na tom, že presídľovanie migrantov nemožno za žiadnych okolností považovať za 

prijateľné riešenie demografických problémov, ktorým sú vystavené horské oblasti; 

16. zdôrazňuje, že malé a stredné podniky by nemali mať povinnosť znášať bremeno tohto 

núteného začleňovania migrantov na trh práce; 

17. dôrazne a kategoricky odmieta akýkoľvek pokus o vytvorenie osobitného trhu práce pre 

migrantov;  

18. pripomína, že práve členské štáty a ich regionálne a miestne spoločenstvá pocítia 

príchod utečencov na svoje územie a problém prisťahovalectva ako prvé; je preto na 

mieste umožniť každému členskému štátu rozhodovať o svojej politike riadenia 

migračnej krízy;  

19. zdôrazňuje nesúlad medzi plánom Komisie vykonať cielenú revíziu smernice o 

podmienkach prijímania, aby žiadateľom o medzinárodnú ochranu zabezpečila čo 

najrýchlejší prístup na trh práce, a to najneskôr do šiestich mesiacov od podania 

žiadosti, a situáciou, keď mladí nezamestnaní Európania a dlhodobo nezamestnaní 

Európania nedokážu v členských štátoch nájsť zamestnanie;  

20. pripomína, že členské štáty sú už beztak vystavené tlaku Bruselu, ktorý žiada zníženie 

ich výdavkov, a že akékoľvek investície potrebné na integráciu migrantov by boli v 

rozpore s požiadavkami samotnej Komisie;  

21. vyjadruje znepokojenie nad negatívnym dosahom dohody medzi EÚ a Tureckom o 

riadení migrantov, ktorá len zhorší jav vyloďovania a príchodu migrantov do Európy; 

22. zdôrazňuje naliehavú potrebu zabezpečiť, aby maloletým bez sprievodu bola poskytnutá 

osobitná ochrana pred vykorisťovaním na pracovisku, násilím a obchodovaním s 

ľuďmi; 

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 

parlamentom členských štátov. 

Or. en 

 

 


