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Brando Benifei 

Refugiați: includere socială și integrare pe piața muncii 

2015/2321(INI) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0204/2016 

Rezoluția Parlamentului European referitoare la refugiați: includere socială și integrare 

pe piața muncii 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 

avizul Comisiei pentru cultură și educație (A8-0204/2016), 

A. întrucât criza refugiaților este parțial o criză umanitară, cauzată și/sau agravată, printre 

altele, de către Uniunea Europeană (UE) și intervențiile sale în treburile altor țări; 

B. întrucât acest fenomen devine nesustenabil din punct de vedere financiar pentru 

serviciile sociale și de sănătate ale comunităților gazdă locale și pentru statele membre 

și întrucât criza imigrației va avea efecte pe termen lung asupra piețelor muncii și 

asupra societății civile din statele membre și este pe cale să devină un fenomen 

structural pe termen lung; 

C. întrucât, în Europa, 122 de milioane de cetățeni, adică 24,4 % din populația Uniunii 

Europene, sunt expuși riscului de sărăcie sau de excludere socială, iar circa 10% din 

populație suferă de o lipsuri materiale profunde sau trăiesc în gospodării cu o intensitate 

foarte redusă a muncii; 

D. întrucât, prin definiție, termenul "refugiat" implică faptul că persoana se va întoarce în 

țara de origine, odată ce conflictul s-a încheiat; orice discuție despre integrarea pe 

termen lung este, prin urmare, inutilă;  

E. întrucât acceptarea refugiaților în comunitățile noastre nu trebuie și nu poate să fie 

nelimitată și pe o perioadă nedeterminată, ci acestora trebuie să li se acorde mai degrabă 

prim-ajutor; 

F. întrucât trebuie să se facă în mod clar distincția între refugiați și migranți, înainte ca 

aceștia să intre pe teritoriul statelor membre; 
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G. întrucât politica frontierelor deschise dusă de Uniune reprezintă un stimulent și 

încurajează și mai mulți migranți să încerce să traverseze Marea Mediterană;  

1. constată că în Europa există peste 21 de milioane de șomeri, dintre care aproximativ 4 

milioane sunt tineri cu vârsta de sub 25 de ani; constată că, în aceste condiții, nu este 

clar modul în care imigranții ar putea fi integrați pe piața forței de muncă, având în 

vedere faptul că o „piață europeană a muncii” nu mai există; 

2. subliniază faptul că Comisia nu a abordat deloc criza șomajului, precum și faptul că 

aceasta nici măcar nu este în măsură să ofere cetățenilor europeni locuri de muncă 

decente; 

3. respinge ideea că integrarea refugiaților pe piața forței de muncă ar reprezenta o 

oportunitate pentru UE;  

4. respinge strategia Comisiei de a obliga statele membre să recunoască diplomele și 

calificările migranților din țările terțe cu scopul de a îi integra în sistemele lor de 

învățământ ca învățători sau profesori; reamintește faptul că toate aspectele legate de 

educație și instruire sunt de competența exclusivă a statelor membre; acestea sunt, prin 

urmare, singurii factorii de decizie cu privire la această chestiune; 

5. subliniază faptul că, în ciuda șomajului și a crizei financiare care afectează cetățenii 

europeni, UE continuă să apere, împotriva oricărei logici, politica sa a ușilor deschise, 

promovând inițiative al căror scop este de a importa milioane de lucrători care urmează 

să fie exploatați pe piața europeană a muncii;  

6. constată că lupta socială dintre cetățenii europeni și refugiați pentru a obține un loc de 

muncă va declanșa un nou val de deflație a salariilor și, în cele din urmă, o luptă socială 

între europenii săraci și migranții săraci; 

7. ia act cu îngrijorare de consecințele sociale și psihologice pentru cetățenii europeni 

atunci când migranții nou-veniți primesc locuri de muncă, locuințe și acces la asistență 

medicală mai repede decât milioanele de europeni șomeri care trăiesc în sărăcie; 

8. condamnă declarația Președintelui Juncker din discursul său privind starea Uniunii din 

2015, în care acesta și-a afirmat sprijinul pentru acordarea accesului solicitanților de azil 

la piața muncii, în timp ce le sunt tratate cererile; 

9. reamintește că, în 2015, peste un milion de migranți au intrat în Europa și constată cu 

adâncă îngrijorare că și mult mai mulți migranți vor continua să vină în Europa în 2016; 

încurajează, prin urmare, statele membre să își închidă frontierele; 

10. subliniază că eliminarea frontierelor interne reprezintă unul dintre elementele-cheie care 

au contribuit la fluxul masiv și necontrolat al migrației, inclusiv la intrarea liberă a unor 

teroriști ai ISIS în Europa; 

11. subliniază faptul că situația economică, financiară și socială a statelor membre nu 

permite în nici un caz găzduirea mai multor nou-veniți;  
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12. solicită ca integrarea cetățenilor europeni fără loc de muncă să rămână prioritatea pentru 

statele membre, și mai presus de toate, integrarea tinerilor șomeri și a șomerilor pe 

termen lung europeni;  

13. subliniază faptul că deficitul demografic al Uniunii ar trebui să fie abordat în primul 

rând prin acordarea de stimulente pentru ca europenii să aibă mai mulți copii, și nu prin 

importarea de migranți din țări terțe; 

14. respinge cu fermitate orice încercare de a considera imigrarea ca o soluție la problema 

unei populații în curs de îmbătrânire; 

15. insistă asupra faptului că în niciun caz relocarea migranților nu poate fi considerată ca o 

soluție acceptabilă pentru problemele demografice cu care se confruntă zonele 

muntoase; 

16. insistă asupra faptului că întreprinderile mici și mijlocii nu ar trebui să suporte povara 

acestei includeri forțate a migranților pe piața muncii; 

17. respinge în mod ferm și categoric orice încercare de a crea o piață specifică a muncii 

pentru migranți;  

18. reamintește că statele membre și comunitățile lor regionale și locale sunt primele care 

urmează să fie afectate de sosirea refugiaților pe teritoriul lor și de criza imigrației; prin 

urmare, este necesar să se permită fiecărui stat membru să decidă cu privire la propria 

politică de gestionare a crizei migrației;  

19. subliniază incoerența programului Comisiei în a realiza o revizuire specifică a 

Directivei privind condițiile de primire pentru a asigura că persoanele care solicită 

protecție internațională să aibă acces la piața forței de muncă în termen de cel mult șase 

luni de la depunerea cererii, în timp ce în statele membre, tinerii șomeri europeni și 

șomerii europeni pe termen lung nu pot găsi un loc de muncă;  

20. reamintește că statele membre se află deja sub presiune din partea Bruxelles-ului pentru 

a-și reduce cheltuielile și că orice investiție necesară în vederea integrării migranților ar 

fi contrară chiar cerințelor Comisiei;  

21. subliniază impactul negativ al acordului dintre UE și Turcia privind gestionarea 

migranților, care nu va face decât să agraveze fenomenul debarcărilor și sosirilor în 

Europa; 

22. subliniază necesitatea stringentă de a se asigura protecția minorilor neînsoțiți împotriva 

exploatării prin muncă, a violențelor și a traficului; 

23. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

Or. en 
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