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Flyktingar: social delaktighet och inträde på arbetsmarknaden 

2015/2321(ΙΝΙ) 

Alternativt förslag till resolution (artikel 170.4 i arbetsordningen) som ersätter ett 

resolutionsförslag som inte avser lagstiftning A8-0204/2016 

Europaparlamentets resolution om flyktingar social delaktighet och inträde på 

arbetsmarknaden 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 

yttrandet från utskottet för kultur och utbildning (A8-0204/2016), och av följande skäl: 

A. Flyktingkrisen är delvis en humanitär kris som orsakats och/eller förvärrats bland annat 

av Europeiska unionen (EU) och dess ingripanden i andra länders angelägenheter. 

B. Det här håller på att bli ekonomiskt ohållbart för de lokala mottagande samhällenas och 

medlemsstaternas socialväsen samt hälso- och sjukvård, och immigrationskrisen 

kommer att på lång sikt påverka medlemsstaternas arbetsmarknader och civila 

samhällen, och är på väg att bli ett långsiktigt strukturellt fenomen. 

C. Inom EU finns det 122 miljoner invånare, dvs. 24,4 procent av EU:s befolkning, som 

riskerar fattigdom eller social utestängning, och nästan 10 procent av befolkningen lider 

allvarlig materiell nöd eller lever i hushåll med mycket låg arbetsintensitet. 

D. Att en person är en flykting innebär rent definitoriskt att personen i fråga ämnar 

återvända till sitt hemland när en gång konflikten är över. Därför behövs det inga 

diskussioner om någon integrering på lång sikt.  

E. Vi varken får eller kan ta emot hur många flyktingar som helst i våra samhällen, och 

inte heller låta dem stanna kvar precis hur länge som helst, utan de måste i stället få den 

akuta hjälp de behöver. 

F. Det måste göras en klar skillnad mellan flyktingar och migranter innan de kommer in i 

medlemsstaterna. 

G. EU:s politik med öppna gränser sporrar och uppmuntrar ännu fler migranter att försöka 

ta sig över Medelhavet.  
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1. Europaparlamentet konstaterar att det i Europa finns över 21 miljoner arbetslösa varav 

omkring 4 miljoner är ungdomar under 25 år. Parlamentet konstaterar att det under 

sådana omständigheter inte klart framgår hur immigranter skulle kunna komma in på 

arbetsmarknaden, eftersom det inte längre finns någonting sådant som en ”europeisk 

arbetsmarknad”. 

2. Europaparlamentet understryker att kommissionen inte gjort någonting som helst åt 

krisen med arbetslöshet och inte ens klarar av att ge unionsmedborgarna anständigt 

arbete. 

3. Europaparlamentet förkastar tanken på att flyktingars inträde på arbetsmarknaden skulle 

innebära en möjlighet för Europa .  

4. Europaparlamentet förkastar kommissionens strategi som går ut på att medlemsstaterna 

ska tvingas erkänna examensbevis och kvalifikationer hos migranter från tredjeländer, 

för att de ska kunna integreras i undervisningsväsendena såsom lärare eller professorer. 

Parlamentet erinrar om att allt som handlar om utbildning och undervisning är en fråga 

som uteslutande kommer an på medlemsstaternas behörighet. Alltså är det ingen annan 

än medlemsstaterna som har rätt att fatta beslut om sådant. 

5. Europaparlamentet framhåller att EU, trots arbetslösheten och finanskrisen som drabbar 

unionsmedborgarna, fortsätter med att mot bättre vetande försvara sin politik som går ut 

på att alla dörrar ska stå öppna, och dessutom underblåser initiativ för att miljontals 

arbetstagare ska importeras för att utnyttjas på den europeiska arbetsmarknaden.  

6. Europaparlamentet konstaterar att den sociala kampen om arbete mellan 

unionsmedborgare och flyktingar kommer att sätta ny press på lönerna i riktning nedåt 

och slutligen utmynna i en social kamp mellan fattiga européer och fattiga flyktingar. 

7. Europaparlamentet konstaterar med oro vilka sociala och psykologiska konsekvenser 

det kommer att få för unionsmedborgarna, när nyanlända migranter får arbete, bostad 

och tillgång till hälso- och sjukvård snabbare än de miljoner arbetslösa européer som 

lever i fattigdom. 

8. Europaparlamentet fördömer vad ordförande Juncker sade i sitt tal om tillståndet i 

unionen 2015, då han bekräftade sitt stöd till att asylsökande skulle få tillträde till 

arbetsmarknaden under den tid då deras ansökningar behandlades. 

9. Europaparlamentet erinrar om att över en miljon migranter tog sig in i Europa under 

2015 och konstaterar med djup oro att åtskilligt flera migranter kommer att anlända till 

Europa under 2016. Medlemsstaterna uppmanas därför att stänga sina gränser. 

10. Europaparlamentet betonar att avskaffandet av de inre gränserna är ett av de viktigaste 

inslag som bidragit till de massiva okontrollerade migrationsströmmarna, såsom att Isis-

terrorister fritt kan ta sig in i Europa. 

11. Europaparlamentet framhåller att medlemsstaternas ekonomiska, finansiella och sociala 

situation i vilket fall som helst är sådan, att det inte finns något utrymme för att ta emot 

fler nykomlingar.  
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12. Europaparlamentet vill att integrationen av arbetslösa unionsmedborgare ska kvarstå 

som medlemsstaternas prioritering, framför allt när det gäller unga arbetslösa européer 

och långtidsarbetslösa européer.  

13. Europaparlamentet understryker att unionens befolkningsunderskott i första hand bör 

åtgärdas genom att européerna uppmuntras att skaffa flera barn och inte genom att det 

tas in migranter från tredjeländer. 

14. Europaparlamentet avvisar med skärpa blotta tanken på att lösningen på problemet med 

en åldrande befolkning skulle heta invandring. 

15. Europaparlamentet håller fast vid att omplacering av migranter under inga 

omständigheter kan anses som en acceptabel lösning på befolkningsproblemen i 

bergsbygder. 

16. Europaparlamentet håller fast vid att små och medelstora företag inte ska behöva dras 

med att migranter tvingas in på arbetsmarknaden. 

17. Europaparlamentet förkastar bestämt och kategoriskt alla försök att skapa en särskild 

arbetsmarknad enkom för migranter.  

18. Europaparlamentet erinrar om att det är medlemsstaterna och deras samhällen på det 

regionala och lokala planet som först drabbas av att flyktingar kommer in på deras 

territorium, liksom också av flyktingkrisen. Alltså är det på sin plats att varje 

medlemsstat själv får besluta om hur den ska hantera migrationskrisen.  

19. Europaparlamentet understryker att det saknas konsekvens mellan dels kommissionens 

program där det eftersträvas en målinriktad översyn av direktivet om mottagningsvillkor 

så att personer som söker internationellt skydd ska kunna komma in på 

arbetsmarknaden senast sex månader efter att de ingått med sin ansökan, och dels att 

unga arbetslösa européer och långtidsarbetslösa européer inte kan hitta något arbete.  

20. Europaparlamentet erinrar om att Bryssel redan sätter press på medlemsstaterna för att 

få dem att minska sina utgifter, och att investeringar i integration av flyktingar skulle 

strida mot vad kommissionen själv kräver.  

21. Europaparlamentet understryker de negativa konsekvenserna av avtalet mellan EU och 

Turkiet, eftersom avtalet bara kommer att öka antalet migranter som kommer sjövägen 

till Europa. 

22. Europaparlamentet betonar att man absolut måste se till att ensamkommande underåriga 

får särskilt skydd mot att utnyttjas i arbetslivet, och mot våld och människohandel. 

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament. 

Or. en 
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