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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Когато говорим за нова имиграция, не е достатъчно да споменем само недостига на 
работна сила в Европейския съюз и застаряването на европейското население. 
Следва да разгледаме също и максималния капацитет за усвояване на нова 
имиграция от държавите – членки на ЕС. В редица държави членки, особено в 
Западна Европа, този капацитет отдавна е превишен. Освен това е важно най-напред 
да се опита да се намери работа за имигрантите, които вече пребивават в ЕС, вместо 
да се привличат други имигранти.

2. Представянето на новата имиграция като ситуация, която носи единствено 
множество ползи, противоречи на фактите. Според скорошно проучване, проведено 
в Нидерландия1, разходите за имиграцията възлизат на най-малко 7 милиарда евро 
годишно. Най-вече притокът на нови имигранти с по-ниско равнище на образование 
обременява системите за социално осигуряване. В тази връзка съвсем ясно се 
злоупотребява с някои механизми, като например събирането на семейството и 
престоя с цел образование, и те се използват като канал за допълнителна имиграция.

3. Не става въпрос гражданите на държави извън Европейския съюз да се възползват 
от възможността да следват в Европа като начин за имиграция или пък ЕС да 
привлича квалифицирани лица с произход от трети държави. Съюзът трябва да 
следи за това лицата, които следват в Европа, да използват придобитите знания, за 
да подпомагат развитието на тяхната страна на произход.

4. Следва да се прави ясно разграничение между законната имиграция и нелегалната 
имиграция. Нелегалните имигранти доброволно избират да пренебрегнат закона и 
следователно те трябва да бъдат откривани и експулсирани. Всяко застъпване за 
подпомагането на нелегалните имигранти и узаконяването на техния престой е 
заплаха за демократичната основа за пребиваването на мигрантите в Европейския 
съюз.

                                               
1 Nyfer, Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen, май 2010 г.


