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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 170 artiklan 4 kohta) 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A8-0204/2016 

Euroopan parlamentin päätöslauselma pakolaisista: sosiaalinen osallisuus ja 

integroituminen työmarkkinoille 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan, 

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0204/2016), 

A. katsoo, että pakolaiskriisi on osittain humanitaarinen kriisi, jonka muun muassa 

Euroopan unioni ja sen puuttuminen muiden maiden asioihin ovat aiheuttaneet ja/tai 

jota unioni on toimillaan pahentanut; 

B. katsoo, että tästä ilmiöstä on tulossa paikallisten vastaanottavien yhteisöjen ja 

jäsenvaltioiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta taloudellisesti kestämätön, ja 

katsoo, että maahanmuuttokriisillä tulee olemaan pitkän aikavälin vaikutuksia 

työmarkkinoihin ja kansalaisyhteiskuntaan jäsenvaltioissa ja siitä on tulossa pitkällä 

aikavälillä rakenteellinen ilmiö; 

C. toteaa, että Euroopassa 122 miljoonaa kansalaista eli 24,4 prosenttia Euroopan unionin 

väestöstä on köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa, ja lähes 10 prosenttia 

väestöstä kärsii vakavasta aineellisesta puutteesta tai elää perheissä, joiden 

työssäkäyntiaste on hyvin alhainen; 

D. toteaa, että sana ”pakolainen” merkitsee, että henkilö palaa alkuperämaahansa sen 

jälkeen, kun konflikti on ohi, joten keskustelu pitkäaikaisesta integroitumisesta on 

tarpeetonta; 

E. katsoo, että pakolaisia ei saa eikä voida hyväksyä yhteisöihimme rajattomasti ja 

määräämättömän ajan kuluessa, vaan heille on sen sijaan tarjottava hätäapua; 

F. katsoo, että pakolaisten ja muuttajien välinen ero olisi vahvistettava selvästi ennen 

heidän saapumistaan jäsenvaltioihin; 
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G. katsoo, että EU:n avointen rajojen politiikka yllyttää ja rohkaisee yhä useampia 

maahantulijoita yrittämään Välimeren ylitystä; 

1. toteaa, että Euroopassa on yli 21 miljoonaa työtöntä, joista noin 4 miljoonaa on alle 

25-vuotiaita nuoria; toteaa, että näissä olosuhteissa ei ole selvää, millä tavoin 

maahanmuuttajat voitaisiin integroida työmarkkinoille ottaen huomioon, että ”unionin 

työmarkkinoita” ei enää ole; 

2. korostaa, että komissio on epäonnistunut täysin työttömyyskriisin ratkaisemisessa eikä 

ole kyennyt tarjoamaan edes unionin kansalaisille kunnollisia työpaikkoja; 

3. torjuu ajatuksen siitä, että pakolaisten integroiminen työmarkkinoille olisi mahdollisuus 

EU:lle; 

4. hylkää komission strategian pakottaa jäsenvaltiot tunnustamaan kolmansien maiden 

muuttajien tutkinnot ja todistukset, jotta heidät voidaan integroida koulutusjärjestelmiin 

opettajina tai professoreina; muistuttaa, että kaikki koulutukseen ja opetukseen liittyvät 

asiat kuuluvat yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan; toteaa, että ne ovat siten ainoita 

päätöksentekijöitä tässä asiassa; 

5. korostaa, että huolimatta unionin kansalaisia vaivaavasta työttömyydestä ja 

rahoituskriisistä EU puolustaa edelleen kaiken logiikan vastaisesti avointen ovien 

politiikkaansa ja lietsoo aloitteita, joiden tarkoituksena on tuoda miljoonia työntekijöitä 

unionin työmarkkinoille; 

6. toteaa, että unionin kansalaisten ja pakolaisten välinen sosiaalinen kamppailu 

työnsaannista käynnistää uuden palkkadeflaatioaallon ja lopulta sosiaalisen taistelun 

köyhien eurooppalaisten ja köyhien muuttajien välillä; 

7. panee huolestuneena merkille unionin kansalaisille koituvat sosiaaliset ja psykologiset 

seuraukset, kun vastikään saapuneille muuttajille annetaan työpaikka, asunto ja 

mahdollisuus terveydenhuoltoon nopeammin kuin miljoonille köyhyydessä eläville 

työttömille eurooppalaisille; 

8. tuomitsee komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin puheen unionin tilasta 

2015, jossa hän kannatti vahvasti sitä, että turvapaikanhakijoiden sallitaan tehdä työtä 

samaan aikaan kun turvapaikkahakemusta käsitellään; 

9. muistuttaa, että vuonna 2015 Eurooppaan saapui yli miljoona muuttajaa, ja toteaa 

huolestuneena, että Eurooppaan tulee vielä paljon enemmän maahanmuuttajia vuonna 

2016; kannustaa jäsenvaltioita näin ollen sulkemaan rajansa; 

10. tähdentää, että sisärajojen poistaminen on yksi tärkeimmistä syistä laajamittaiseen, 

hallitsemattomaan siirtolaisvirtaan ja myös ISIS-terroristien vapaaseen pääsyyn 

Eurooppaan; 

11. tähdentää, että jäsenvaltioiden talous- ja rahoitustilanne sekä sosiaalinen tilanne eivät 

missään tapauksessa kestä enempää tulijoita; 
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12. pyytää säilyttämään ensisijaisena tavoitteena työttömien unionin kansalaisten 

integroinnin ja ennen kaikkea eurooppalaisten nuorten työttömien ja 

pitkäaikaistyöttömien integroinnin; 

13. korostaa, että unionin väestökato-ongelmaan olisi puututtava ensisijaisesti siten, että 

kannustetaan unionin kansalaisia tekemään enemmän lapsia sen sijaan, että unioniin 

tuodaan muuttajia kolmansista maista; 

14. tuomitsee jyrkästi kaikki yritykset pitää maahanmuuttoa ratkaisuna väestön 

ikääntymistä koskevaan ongelmaan; 

15. vaatii, että muuttajien uudelleensijoittamista ei missään olosuhteissa voida pitää 

hyväksyttävänä ratkaisuna vuoristoalueiden väestörakenneongelmiin; 

16. korostaa, että muuttajien pakkointegroinnin työmarkkinoille ei pitäisi koitua pienten ja 

keskisuurten yritysten taakaksi; 

17. torjuu voimakkaasti ja jyrkästi kaikki yritykset luoda erityiset työmarkkinat muuttajille; 

18. muistuttaa, että jäsenvaltiot ja niiden alue- ja paikallisyhteisöt ovat niitä, joihin 

pakolaisten niiden alueelle saapuminen ja maahanmuuttokriisi aivan ensiksi vaikuttavat; 

katsoo tästä syystä, että jokaisen jäsenvaltion olisi saatava päättää omasta 

muuttoliikekriisin hallintaa koskevasta politiikastaan; 

19. korostaa, että komission suunnitelma tarkistaa vastaanotto-olosuhteita koskevaa 

direktiiviä kohdennetusti on epäjohdonmukainen, sillä sen avulla pyritään varmistamaan 

kansainvälistä suojelua hakeville henkilöille pääsy työmarkkinoille viimeistään kuusi 

kuukautta hakemuksen jättämisen jälkeen samaan aikaan, kun jäsenvaltioiden nuoret 

eurooppalaiset työttömät ja pitkäaikaistyöttömät eivät kykene löytämään työpaikkoja; 

20. muistuttaa, että jäsenvaltioihin kohdistuu jo Brysselistä menojen vähentämistä koskevia 

paineita ja kaikki muuttajien integroinnin edellyttämät investoinnit olisivat komission 

omien vaatimusten vastaisia; 

21. korostaa EU:n ja Turkin välisen maahanmuuttajien hallinnointia koskevan sopimuksen 

kielteistä vaikutusta, sillä se vain pahentaa maahantulosta aiheutuvaa ilmiötä 

Euroopassa; 

22. korostaa, että on pikaisesti varmistettava, että ilman huoltajaa olevia alaikäisiä 

suojellaan erityisesti työssä tapahtuvalta hyväksikäytöltä, väkivallalta ja ihmiskaupalta; 

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille. 

Or. en 

 

 


