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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro zaměstnanost a 
sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. když hovoříme o novém přistěhovalectví, nestačí připomínat pouze nedostatek pracovních 
sil v Evropské unii a stárnutí evropské populace. Je třeba rovněž přezkoumat, jaká je její 
maximální kapacita pro přijímání členských států Unie, pokud jde o nové přistěhovalectví. 
V řadě členských států, a zejména v těch západoevropských, je tato kapacita již dlouho 
překročena. Mimo jiné je třeba především usilovat o začlenění do pracovního procesu těch 
cizinců, kteří již v zemi pobývají, než nechat přicházet další;

2. představovat nové přistěhovalectví jako situaci, která přináší pouze výhody, je 
v protikladu s fakty. Podle průzkumu provedeného nedávno v Nizozemí1 stojí 
přistěhovalectví nejméně 7 miliard EUR ročně.  Jedná se především o příliv nových 
přistěhovalců s nízkou úrovní vzdělání, který zatěžuje systémy sociálního zabezpečení. 
V tomto ohledu jsou mechanismy, jakými jsou např. právo na sloučení rodiny a studijní 
pobyty, zcela zřejmě zneužívány a jsou využívány jako cesta dalšího přistěhovalectví;

3. nemělo by docházet k tomu, aby státní příslušníci ze země mimo Evropskou unii využívali 
možnosti studovat v Evropě k přistěhovalectví ani k tomu, aby Evropská unie přitahovala 
osoby s vysokou úrovní vzdělání ze třetích zemí a připravovala tak tyto země o jejich 
potenciál; Unie by měla dohlížet na to, aby ti, kteří studují v Evropě, posléze využili 
získané znalosti k rozvoji svých zemí původu;

4. je třeba jasně rozlišovat mezi zákonným a nezákonným přistěhovalectvím. Nezákonní 
přistěhovalci si dobrovolně zvolili, že nebudou respektovat platné právní předpisy, a musí 
proto být identifikováni a vyhoštěni. Veškerá obhajoba pomoci nezákonným 
přistěhovalcům a jejich regularizace ohrožuje demokratickou podstatu přítomnosti 
přistěhovalců v Evropské unii. 

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


