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Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką 

2015/2321(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0204/2016 

Europos Parlamento rezoliucija „Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo 

rinką“ 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Kultūros ir 

švietimo komiteto nuomonę (A8-0204/2016), 

A. kadangi pabėgėlių krizė iš dalies yra ir humanitarinė krizė, kurią sukėlė ir (arba) 

pablogino, be kita ko, Europos Sąjunga ir jos kišimasis į kitų valstybių reikalus; 

B. kadangi šis reiškinys tampa finansiškai nepakeliamas vietos priimančiųjų bendruomenių 

socialinėms ir sveikatos apsaugos sistemoms ir valstybėms narėms ir kadangi 

imigracijos krizė turės ilgalaikį poveikį valstybių narių darbo rinkoms ir pilietinei 

visuomenei ir jai jau būdinga tendencija ilgainiui tapti struktūriniu reiškiniu; 

C. kadangi Europoje 122 mln. piliečių (t. y. 24,4 proc. Europos Sąjungos gyventojų) patiria 

skurdo arba socialinės atskirties riziką ir beveik 10 proc. gyventojų patiria didelį 

materialinį nepriteklių arba gyvena labai mažo darbo intensyvumo namų ūkiuose; 

D. kadangi pats žodis „pabėgėlis“ suponuoja, kad asmuo grįš į savo kilmės šalį, kai baigsis 

konfliktas; todėl visos diskusijos apie ilgalaikę integraciją yra nereikalingos; 

E. kadangi pabėgėlių priėmimas į mūsų bendruomenes neturi ir negali būti begalinis ar 

trukti neribotą laiką – priešingai, jiems turi būti suteikta pirmoji pagalba; 

F. kadangi reikia aiškiai atskirti pabėgėlius ir migrantus prieš jiems atvykstant į valstybes 

nares; 

G. kadangi ES atvirų sienų politika skatina ir ragina daugiau migrantų mėginti perplaukti 

Viduržemio jūrą; 

1. pažymi, kad Europoje yra daugiau kaip 21 mln. bedarbių (iš jų apie 4 mln. jaunuolių, 
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jaunesnių nei 25 metų); pažymi, kad tokiomis aplinkybėmis nėra aišku, kaip būtų 

galima integruoti migrantus į darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kad „Europos darbo rinka“ 

nebeegzistuoja; 

2. pabrėžia, kad Komisija visiškai nesugebėjo įveikti nedarbo krizės ir kad ji nesugeba nė 

ES piliečiams užtikrinti deramo užimtumo; 

3. atmeta teiginį, kad pabėgėlių integracija į darbo rinką bus galimybė ES; 

4. nepritaria Komisijos strategijai priversti valstybes nares pripažinti trečiųjų šalių 

migrantų diplomus ir kvalifikacijas, siekiant integruoti juos į valstybių narių švietimo 

sistemas kaip mokytojus ar dėstytojus; primena, kad visi su švietimu ir mokymu susiję 

klausimai yra išimtinė valstybių narių kompetencija; todėl tik jos gali priimti 

sprendimus šiuo klausimu; 

5. pabrėžia, kad, nepaisant nedarbo ir finansinės krizės, nuo kurių kenčia ES piliečiai, ES 

ir toliau gina, prieštaraudama bet kokiai logikai, savo atvirų sienų politiką ir skatina 

iniciatyvas, kuriomis siekiama atsivežti milijonus darbuotojų, kurie bus išnaudojami 

Europos darbo rinkoje; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad ES piliečių ir pabėgėlių tarpusavio kova dėl darbo vietų 

sukels naują atlyginimų defliacijos bangą ir galiausiai socialinę kovą tarp neturtingų 

europiečių ir neturtingų migrantų; 

7. susirūpinęs atkreipia dėmesį į socialines ir psichologines pasekmes ES piliečiams, kai 

naujai atvykusiems migrantams bus suteikiamos darbo vietos, būstas ir prieiga prie 

sveikatos priežiūros greičiau, nei milijonams bedarbių europiečių, gyvenančių skurde; 

8. smerkia 2015 m. pranešime apie Sąjungos padėtį pirmininko J-C. Junckerio pateiktą 

pareiškimą, patvirtinantį pritarimą tam, kad prieglobsčio prašytojams būtų suteikiama 

galimybė patekti į darbo rinką, kol nagrinėjami jų prašymai; 

9. primena, kad 2015 m. į Europą atvyko daugiau kaip milijonas migrantų, ir su dideliu 

susirūpinimu pažymi, kad 2016 m. į Europą toliau atvyks dar daugiau; todėl ragina 

valstybes nares uždaryti savo sienas; 

10. pabrėžia, kad vidaus sienų panaikinimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, paskatinusių 

masinį nevaldomą migracijos srautą, įskaitant galimybę grupuotės „Islamo valstybė“ 

(ISIS) teroristams be kliūčių atvykti į Europą; 

11. pabrėžia, kad ekonominė, finansinė ir socialinė valstybių narių padėtis jokiu būdu 

neleidžia priimti dar daugiau atvykstančiųjų;  

12. prašo, kad bedarbių ES piliečių integracija išliktų valstybių narių prioritetu ir kad už 

visa kita svarbiau būtų jaunų bedarbių europiečių ir ilgalaikių bedarbių europiečių 

integracija; 

13. pabrėžia, kad Sąjungos demografinį deficitą pirmiausia derėtų mažinti suteikiant 

paskatų europiečiams turėti daugiau vaikų, o ne atsivežant migrantų iš trečiųjų šalių; 
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14. kategoriškai atmeta bet kokius bandymus laikyti imigraciją senėjančios visuomenės 

problemos sprendimu; 

15. primygtinai tvirtina, kad jokiomis aplinkybėmis migrantų perkėlimas negali būti 

laikomas priimtinu demografinių problemų kalnuotose vietovėse sprendimu; 

16. primygtinai tvirtina, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms neturėtų būti užkraunama šios 

priverstinės migrantų integracijos į darbo rinką našta; 

17. griežtai ir kategoriškai atmeta bet kokius bandymus sukurti specialią darbo rinką 

migrantams; 

18. primena, kad būtent valstybės narės ir jų regionų bei vietos bendruomenės pirmosios 

patirs pabėgėlių atvykimo į jų teritoriją ir imigracijos krizės poveikį; todėl derėtų leisti 

kiekvienai valstybei narei spręsti dėl savo pačios migracijos krizės valdymo politikos; 

19. pabrėžia, kad Komisijos programa, kuria siekiama užtikrinti tikslingą Priėmimo sąlygų 

direktyvos peržiūrą, kad būtų užtikrinta, jog tarptautinės apsaugos siekiantys asmenys 

galėtų patekti į darbo rinką ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo pateikimo 

dienos, nedera su tuo, kad valstybėse narėse jauni bedarbiai europiečiai ir ilgalaikiai 

bedarbiai europiečiai neįstengia rasti darbo; 

20. primena, kad valstybėms narėms Briuselis jau daro spaudimą mažinti išlaidas ir kad bet 

kokios investicijos, kurių reikia migrantų integracijai, prieštaraus pačios Komisijos 

reikalavimams; 

21. pabrėžia neigiamą ES ir Turkijos susitarimo dėl migrantų srautų valdymo poveikį, kuris 

tik pablogins išsilaipinimo Europoje ir atvykimo į ją reiškinį; 

22. pabrėžia, kad būtina skubiai užtikrinti ypatingą nelydimų nepilnamečių apsaugą, 

siekiant apsaugoti juos nuo išnaudojimo darbe, smurto ir prekybos žmonėmis; 

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams. 

Or. en 

 

 


