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Predlog spremembe  1 

Mara Bizzotto, Dominique Martin, Joëlle Mélin 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0204/2016 

Brando Benifei 

Begunci: vključevanje v družbo in na trg dela 

2015/2321(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0204/2016 

Resolucija Evropskega parlamenta o beguncih: vključevanje v družbo in na trg dela 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora 

za kulturo in izobraževanje (A8-0204/2016), 

A. ker je begunska kriza deloma tudi humanitarna kriza, ki jo je povzročila in/ali 

poslabšala tudi Evropska unija (EU) s svojimi posegi v zadeve drugih držav; 

B. ker postaja v teh razmerah zagotavljanje socialnih in zdravstvenih storitev v lokalnih 

gostiteljskih skupnostih in državah članicah finančno nevzdržno, ker bo kriza 

priseljevanja dolgoročno vplivala na trge dela in na civilno družbo v državah članicah in 

ker bo očitno dolgoročno postala strukturni pojav; 

C. ker je v Evropi 122 milijonov državljanov, tj. 24,4 % prebivalstva Evropske unije, ki so 

na pragu revščine ali socialne izključenosti, skoraj 10 % prebivalstva pa trpi zaradi 

hudega materialnega pomanjkanja ali živi v gospodinjstvih z zelo nizko intenzivnostjo 

dela; 

D. ker že opredelitev besede begunec daje vedeti, da se bo ta oseba nekoč, ko bo konec 

konflikta, vrnila v svojo državo izvora; vsakršna razprava o dolgoročni integraciji je 

zato odveč;  

E. ker sprejem beguncev v naših skupnostih ne sme in ne more biti številčno in časovno 

neomejen, pač pa jim je treba namesto tega nuditi prvo pomoč; 

F. ker je treba med begunci in migranti jasno razlikovati, še preden vstopijo v države 

članice; 

G. meni, da politika odprtih meja, ki jo izvaja Evropska unija, spodbuja vse več migrantov, 

da skušajo prečkati Sredozemsko morje;  
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1. ugotavlja, da je v Evropi več kot 21 milijonov brezposelnih, od katerih so približno 4 

milijoni mladih, mlajših od 25 let; ugotavlja, da v teh razmerah ni jasno, kako bi lahko 

priseljence vključili na trg dela, saj „evropski trg dela“ ne obstaja več; 

2. poudarja, da je Komisiji pri odzivanju na krizo brezposelnosti popolnoma spodletelo in 

da ni sposobna evropskim državljanom omogočiti dostojne zaposlitve; 

3. zavrača idejo, da bi bilo vključevanje beguncev na trg dela priložnost za EU;  

4. zavrača strategijo Komisije, da bi države članice prisilila v priznavanje diplom in 

kvalifikacij migrantov iz tretjih držav, da bi jih tako vključili v njihove izobraževalne 

sisteme kot učitelje ali profesorje; opozarja, da so vsa vprašanja v zvezi z 

izobraževanjem in poučevanjem v izključni pristojnosti držav članic; te so zato edine, ki 

lahko v zvezi s tem sprejemajo odločitve; 

5. poudarja, da kljub krizi brezposelnosti in finančni krizi, ki je prizadela evropske 

državljane, EU proti vsaki logiki še naprej brani svojo politiko odprtih vrat in podžiga 

pobude, katerih namen je uvoz milijonov delavcev za izkoriščanje na evropskem trgu 

dela;  

6. ugotavlja, da bo socialni boj med evropskimi državljani in begunci za službe sprožil nov 

val nižanja plač, na koncu pa privedel do socialnega boja med revnimi Evropejci in 

revnimi migranti; 

7. z zaskrbljenostjo opaža družbene in psihološke posledice za evropske državljane, ko 

pravkar prispeli migranti dobijo službe, stanovanja in dostop do zdravstvene oskrbe 

hitreje kot milijoni brezposelnih Evropejcev, ki živijo v revščini; 

8. obsoja izjavo predsednika Junckerja v govoru o stanju v Uniji v letu 2015, v kateri je 

potrdil, da podpira dostop prosilcev za azil do trga dela, medtem ko so njihove prošnje v 

postopku obravnave; 

9. opozarja, da je leta 2015 v Evropo prišlo več kot milijon migrantov, in z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da jih bo v letu 2016 prišlo še veliko več; zato spodbuja države članice, naj 

zaprejo svoje meje; 

10. poudarja, da je bila odprava notranjih meja eden od ključnih dejavnikov, ki so prispevali 

k množičnemu in nenadzorovanemu migracijskemu toku v Evropo, vključno s prostim 

prehodom za teroriste ISIS; 

11. poudarja, da gospodarske, finančne in družbene razmere v državah članicah v nobenem 

primeru ne omogočajo prihoda še več prišlekov;  

12. poziva, naj vključevanje brezposelnih evropskih državljanov ostane prednostna naloga 

držav članic, še posebej pa vključevanje mladih brezposelnih Evropejcev in dolgotrajno 

brezposelnih Evropejcev;  

13. poudarja, da bi morali demografski primanjkljaj Unije reševati predvsem s 

spodbujanjem Evropejcev, naj imajo več otrok, ne pa z uvažanjem migrantov iz tretjih 
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držav; 

14. odločno zavrača vsakršen poskus, da bi na priseljevanje gledali kot na rešitev težave 

starajočega se prebivalstva; 

15. vztraja, da se premestitev migrantov nikakor ne more obravnavati kot primerna rešitev 

demografskih težav v gorskih območjih; 

16. vztraja, da malim in srednjim podjetjem ne bi bilo treba nositi bremena tega nasilnega 

vključevanja migrantov na trg dela; 

17. odločno in kategorično zavrača vse poskuse, da bi oblikovali specifičen trg dela za 

migrante;  

18. opozarja, da so države članice in njihove regionalne in lokalne skupnosti prve, ki čutijo 

posledice prihoda beguncev na njihovo ozemlje in krize priseljevanja; zato je primerno, 

da se vsaki državi članici omogoči, da odloči o svoji politiki upravljanja krize 

priseljevanja;  

19. opozarja na nedoslednost programa Komisije, saj si po eni strani prizadeva za 

usmerjeno revizijo direktive o pogojih za sprejem, da bi osebam, ki so zaprosile za 

mednarodno zaščito, zagotovila dostop do trga dela najkasneje v šestih mesecih po 

oddaji prošnje, po drugi strani pa v državah članicah mladi brezposelni Evropejci in 

dolgotrajno brezposelni Evropejci ne morejo najti službe;  

20. opozarja, da Bruselj že tako pritiska na države članice, naj zmanjšajo porabo, in da bi 

bila vsaka naložba, potrebna za vključevanje migrantov, v nasprotju z zahtevami 

Komisije;  

21. poudarja negativne posledice sporazuma med EU in Turčijo za ravnanje z migranti, saj 

se bodo zaradi njega poslabšale razmere v zvezi z izkrcavanji in prihodi v Evropo; 

22. poudarja, da je treba mladoletnikom brez spremstva nujno zagotoviti posebno zaščito 

pred delovnim izkoriščanjem, nasiljem in trgovino z ljudmi; 

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 

parlamentom držav članic. 

Or. en 

 

 


