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FORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 

Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 

følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. bifalder Kommissionens bestræbelser på at skabe en ambitiøs dagsorden for migration og 

opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd til at lægge sig fast på et højt 

ambitionsniveau, udvise øje for detaljer og stå sammen for at fremkomme med rettidige 

og robuste svar på migrationskrisen; opfordrer Det Europæiske Råd til proaktivt at bakke 

op om Kommissionen med konkrete handlinger og hurtige aktioner og træffe praktiske 

foranstaltninger for at realisere fælles mål på grundlag af principperne om solidaritet og 

retfærdig fordeling af ansvaret blandt alle medlemsstater; beklager, at nogle 

medlemsstater indtager en blokerende holdning over for vedtagelsen af en effektiv og 

bæredygtig politisk løsning, som respekterer de grundlæggende værdier, som Den 

Europæiske Union bygger på, såsom respekt for menneskerettighederne og principperne 

om ikkeforskelsbehandling, solidaritet og ansvarsfordeling; 

2. gør opmærksom på, at den nuværende bølge af flygtninge udgør en europæisk udfordring 

i en global sammenhæng, og skal som sådan også behandles i Det Europæiske Råd; 

3. understreger, at den sociale dimension i tilstrømningen af flygtninge især kræver en fælles 

europæisk asylpolitik, en debat om europæiske kvoteaftaler og registrering på stedet af 

særligt sårbare flygtningegrupper i de overbebyrdede stater, som er naboer til de 

pågældende kriseregioner; 

4. understreger, at den eneste gennemførlige løsning til at håndtere tilstrømningen af 

tredjelandsstatsborgere og statsløse er hurtigst muligt at indføre en permanent 

omfordelingsmekanisme, der gælder for alle medlemsstater; minder om, at det spørgsmål, 

som den aktuelle flygtningekrise i Europa rejser på mellemlang sigt, er spørgsmålet om 

Europas vilje til at integrere flygtningene i de europæiske samfund, eftersom flygtninge 

ikke søger at få permanent ophold; understreger, at uddannelse og beskæftigelse er af 

grundlæggende betydning for, at integrationen af flygtninge og migranter lykkes; 

opfordrer derfor Kommissionen til i et meget tæt samarbejde med medlemsstaterne at 

træffe omgående foranstaltninger og arbejde for indførelsen af en ordning, der sigter mod 

social inklusion og beskæftigelsesmæssig integration af flygtninge på et arbejdsmarked, 

der stadig lider under følgerne af den økonomiske krise, og gøre dette under hensyntagen 

til forskellene mellem økonomiske migranter og flygtninge; 

5. understreger, at ægte integration er en tovejsproces, der kræver gensidig forpligtelse fra 

flygtningene og fra Europa og dets borgere; understreger, at det er væsentligt at sikre et 

effektivt og smidigt system for anerkendelse af flygtningestatus og udpegelse af 

flygtninge til deres bestemmelseslande, således at processen med social inklusion og 

integration på arbejdsmarkedet kan iværksættes så hurtigt som muligt; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at fremme konvergens på højt niveau inden for social 

beskyttelse og en standard for hurtig udstedelse af arbejdstilladelser til personer med 

anerkendt flygtningestatus i alle medlemsstater; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle god praksis for, hvordan flygtninge integreres i 
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det europæiske samfund og på det europæiske arbejdsmarked; opfordrer Kommissionen til 

at benytte sig af medlemsstaternes erfaringer og opstille et sæt anbefalinger til, hvordan 

denne proces kan fuldendes på en effektiv måde; 

7. minder om EU's fælles grundprincipper for integration af indvandrere1 som den 

underliggende tilgang til integration; 

8. opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på behovene hos de, der fortjener 

international beskyttelse, og hos sårbare grupper såsom uledsagede mindreårige, kvinder, 

unge, børn og ældre, og til om muligt at fremme relevante tiltag i tredjelande i fasen forud 

for afrejsen; opfordrer til, at der tages særligt hensyn til kvinders ofte sårbare situation i 

forbindelse med social inklusion og integration på arbejdsmarkedet; er bekymret over de 

seneste konstateringer af et højt antal af uledsagede flygtningebørn, der meldes savnet, og 

opfordrer myndighederne til at efterforske, hvor de er henne; 

9. tilskynder Kommissionen til at intensivere dialogen om migration og kvalifikationer med 

arbejdsgivere og arbejdstagere for at identificere mangel på arbejdskraft i bestemte 

sektorer, herunder inden for iværksætteri og åbne velforvaltede lovlige kanaler for 

migration og beskæftigelsesmuligheder for flygtninge; mener, at en sådan dialog bør 

baseres på en afbalanceret repræsentation af de forskellige interesser med henblik på at 

sikre en rettighedsbaseret integration af migranter og flygtninge på arbejdsmarkedet; 

10. betoner vigtigheden af at tage hensyn til data om arbejdsmarkedsforholdene, navnlig 

arbejdsløshedsforhold, jobmuligheder og sociale situationer i udformningen af den 

permanente omfordelingsmekanisme for flygtninge for at sikre, at denne proces ikke 

forværrer den sociale og økonomiske situation i værtsregionerne, navnlig i de regioner, 

der er hårdest ramt af krisen, og i de medlemsstater, der er mest forgældede og stadig er i 

gang med en finanspolitisk konsolidering, og til at sikre en bedre social integration af 

flygtninge og en bedre integration på arbejdsmarkedet, idet der skal tages højde for de 

aktuelle beskæftigelsesmuligheder i disse områder, og minder om, at den sociale og 

økonomiske usikkerhed i disse områder og for befolkningerne heri er en faktor, der skal 

betragtes uafhængigt af den nuværende flygtningenødsituation. 

11. bemærker, at en ordning, hvorefter asylsøgere, for så vidt som det er muligt, kan ansøge 

om asyl i en medlemsstat, hvor de allerede har familie, tilknytning til lokalsamfund eller 

bedre beskæftigelsesmuligheder, vil forbedre deres integrationsmuligheder betydeligt; 

12. understreger, at det er nødvendigt at udvikle en samlet tilgang til migration, der omfatter 

de store demografiske problemer, som i øjeblikket er en udfordring for Europa og dets 

økonomier; påpeger samtidig, at integrationen af flygtninge og migranter på mellemlang 

og lang sigt også er en chance for så vidt angår den demografiske udvikling og styrkelse 

af kvalifikationsbasen i Europa; opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde en digital 

fortegnelse over flygtningenes arbejdsprofiler med henblik på at koordinere 

omfordelingen af flygtninge med de nationale og regionale arbejdsmarkeder; 

13. minder om, at Kommissionen har oplyst, at de europæiske fonde, navnlig Den Europæiske 

Socialfond, kan bruges til integration af flygtninge; opfordrer disse fondes 

forvaltningsmyndigheder til at anvende dem så effektivt som muligt til at håndtere 

                                                 
1 Rådets konklusioner af 19. november 2004. 
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integrationen af flygtninge på en måde, der ikke skader andre mål og modtagere, især de 

mest sårbare grupper, og at sikre, at det gavner alle modtagere; bemærker, at 

Kommissionen også har angivet, at den er villig til at hjælpe forvaltningsmyndighederne 

med at tilpasse deres operationelle ESF-programmer med henblik på at yde en effektiv 

indsats for integration af migranter og flygtninge uden at underminere fondens 

beskæftigelsesmål; minder om, at der er midler til rådighed til at tilvejebringe 

undervisning i håndtering af mangfoldighed og lighed på arbejdspladsen og til at støtte 

lokale og regionale myndigheder i forbindelse med integrationsforanstaltninger; 

14. opfordrer Kommissionen til i midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme i 2016 

at sikre, at EU-budgettet og navnlig Den Europæiske Socialfond har større fokus på den 

sociale og arbejdsmarkedsmæssige integration af flygtninge med lovlig status; opfordrer 

Kommissionen til at undersøge anvendelsen af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i 

forbindelse med foranstaltninger vedrørende social og arbejdsmarkedsmæssig integration 

af ikke-EU-statsborgere; opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at gøre brug af Den 

Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) sammen med andre EU-fonde for at 

tilvejebringe de nødvendige investeringer til integration af tilstrømningen af flygtninge på 

mellemlang sigt; opfordrer Kommissionen til i revisionen af den flerårige finansielle 

ramme at øge midlerne til sociale politikker for at styrke samhørighedspolitikken, således 

at den kan håndtere flygtninges integration på arbejdsmarkedet og deres sociale inklusion; 

15. opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at deres offentlige arbejdsformidlinger har 

tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at flygtninge, der er i stand til at arbejde, integreres 

fuldt ud på arbejdsmarkedet; understreger, at det europæiske netværk af offentlige 

arbejdsformidlinger kan spille en vigtig rolle i forbindelse med integration af migranter på 

det europæiske arbejdsmarked; 

16. minder desuden om, at det er vigtigt at bistå SMV'er med at ansætte migrantarbejdstagere 

efter behov; 

17. understreger, at adgang til arbejdsmarkedet er afgørende for integration af flygtninge og 

for opretholdelse af deres værdighed; påskønner den indsats, som nogle medlemsstater har 

gjort i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 2013/33/EU1for at fremskynde, at 

flygtninge kan få adgang til arbejdsmarkedet; 

18. opfordrer medlemsstaterne til omhyggeligt at screene deres undervisningssystemer med 

henblik på at finde ud af, hvordan flygtninges børn kan integreres i undervisningsforløbet 

hurtigt muligt; 

19. gentager sin opfordring til Kommissionen om sammen med medlemsstaterne at indføre et 

system, hvormed anerkendelsen af flygtninges og migranters diplomer og formelle og 

uformelle kompetencer fremskyndes, og at foretage en standardisering af anerkendelser og 

overensstemmelser på europæisk plan mellem medlemsstaterne, således at flygtninge og 

migranter får mulighed for at blive fuld integreret i samfundet og arbejde på et niveau, der 

svarer til deres kvalifikationer frem for på et lavere niveau, som det ofte er tilfældet; 

20. gentager, at udover de lægefaglige og psykologiske støttetjenester for asylansøgere og 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for 

modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96). 
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flygtninge bør disse have let adgang til oplæring og skoling, og betoner, at det er 

nødvendigt, at flygtninge og migranter hurtigst muligt modtager sprogundervisning og 

gennemfører integrationskurser, som udgør - og udbydes som - en obligatorisk del af 

omfordelingsprogrammet, så snart de ankommer til den stat, hvortil de er blevet flyttet; 

21. minder om, at det er vigtigt, at kvalifikationer, der erhverves i forbindelse med arbejde i 

EU, valideres, således at de giver de pågældende en merværdi, når de eventuelt rejser ud 

af EU for at arbejde i et andet land; 

22. bemærker, at en gnidningsløs integration af flygtninge og migranter i værtssamfundene 

kræver en rettighedsbaseret indsats og mobilisering af alle institutionelle og 

civilsamfundsmæssige ressourcer, og at arbejdsmarkedets parter kan spille en rolle med 

henblik på at høste fordele ved en hurtigere integration af migranter og flygtninge på det 

lokale arbejdsmarked; opfordrer derfor medlemsstaterne til at tage behørigt hensyn til alle 

relevante aktører, når de udarbejder integrationsstrategier; 

23. opfordrer medlemsstaterne til med velforberedte oplysningskampagner at forberede 

lokalsamfundene på at modtage flygtninge og deres familier; 

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og støtte initiativer, der udgår 

fra det organiserede civilsamfund, med henblik på at yde bistand til migranter og 

flygtninge, f.eks. gennem det europæiske netværk af kontaktpunkter for migranter og 

Union Migrant Net, for blot at nævne to eksempler på grænseoverskridende samarbejde 

mellem kontaktpunkter, der tilbyder migranter oplysninger og bistand med integration; 

25. advarer Kommissionen om, at migranter, der udfører sort arbejde, sætter deres eget 

helbred og sikkerhed på spil og fratages arbejds- og socialsikringsrettigheder; opfordrer 

Kommissionen til at forhindre grov udnyttelse af arbejdskraft; minder om, at der med 

direktiverne om sanktioner1 og sæsonarbejde2findes ordninger til at straffe arbejdsgivere, 

der udnytter migranters arbejdskraft; anmoder imidlertid Kommissionen om at arbejde for 

indførelsen af en mere omfattende ordning, der gør det muligt at tage højde for alle 

aspekter af disse problemer, herunder med hensyn til at yde flygtninge passende 

beskyttelse for at forhindre misbrug af migranters arbejdskraft; 

26. minder om at det for at undgå et tostrenget system på arbejdsmarkedet er vigtigt, at 

migrantarbejdstagere har fuld adgang til deres arbejdsrettigheder, herunder retten til at 

blive medlem af et fagforbund; 

27. minder om de risici, der eksisterer for en arbejdsgiver og en arbejdstager, der er 

asylansøger, hvis de indgår en arbejdskontrakt, og asylansøgningen senere forkastes; 

mener, at dette ligeledes kan undergrave Kommissionens målsætninger, hvad angår 

politikken om hjemsendelse til oprindelseslandet; 

28. påpeger, at flertallet af de asylansøgere, hvis ansøgninger er blevet afvist i 

                                                 
1 Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for sanktioner og 

foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, EUT L 168 

af 30.6.2009, s. 24. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/36/EU af 26. februar 2014 om betingelserne for 

tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere, EUT L 94 af 28.3.2014, 

s. 375. 
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medlemsstaterne, vedbliver med at opholde sig i EU uden lovlig status, hvilket betyder, at 

der er et stigende antal ulovlige migranter, der ikke har ret til arbejde eller få adgang til 

uddannelse for deres børn; understreger derfor, at det er nødvendigt at kontrollere og 

overvåge ulovlige migranter, da de risikerer social udstødelse og fattigdom, hvilket gør 

dem modtagelige for enhver form for udefra kommende påvirkning, herunder 

radikalisering; 

29. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre en oplysningskampagne i 

migranternes oprindelseslande for at give dem målrettede og passende oplysninger om de 

retlige procedurer for opnåelse af asyl i EU samt om deres rettigheder og pligter i 

medlemsstaterne for at sikre, at de, der rejser, har et gyldigt retskrav på asyl; 

30. understreger, at EU bør tilbyde lovlige muligheder for indrejse og ophold i EU for 

personer, der ønsker at komme til EU, og desuden tilbyde dem måder, hvorpå de kan 

ændre migrationsstatus, mens de befinder sig i EU, og at EU bør udvikle en egentlig 

cirkulær migrationspolitik; opfordrer til, at der skabes en korridor for kandidatlande til 

EU-medlemskab, der kan give statsborgere fra disse lande lettere adgang til det 

europæiske arbejdsmarked; 

31. opfordrer Kommissionen til i gennemgangen af det blå kort1at være ambitiøs for således at 

styrke vigtigheden af EU's blå kort, der retter sig mod højtkvalificeret arbejdskraft fra 

tredjelande, og som bidrager til at afhjælpe demografiske udfordringer i EU og mangel på 

arbejdskraft på EU's arbejdsmarked; understreger, at højtkvalificerede migranter kan være 

værdifulde i forbindelse med integration og assimilering af andre tredjelandsstatsborgere i 

europæiske samfund, og understreger behovet for en omfattende vurdering af migration, 

herunder en evaluering af foranstaltninger til bekæmpelse af den eksisterende 

arbejdskraftsmangel på det europæiske arbejdsmarked med henblik på at skabe en win-

win-situation; 

32. opfordrer til en betydelig forhøjelse af bistanden til de lande i syd, som har taget imod et 

stort antal flygtninge og migranter, og til et tæt samarbejde på stedet med FN's 

flygtningehøjkommissær og NGO'er; 

 

                                                 
1 Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med 

henblik på højt kvalificeret beskæftigelse, EUT  L 155 af 28.6.2009, s. 17. 
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