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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. Når man taler om ny indvandring, er det ikke tilstrækkeligt blot at henvise til 
arbejdskraftmangelen i Unionen og den europæiske befolknings aldring. Der er også 
behov for at undersøge medlemsstaternes modtagekapacitet for så vidt angår nye 
indvandrere. I mange medlemsstater, navnlig i vesteuropæiske medlemsstater, er denne 
kapacitet blevet overskredet for lang tid siden. Desuden er det væsentligt at få de 
indvandrere, som allerede befinder sig i Unionen, i arbejde snarere end at tage imod nye 
indvandrere.

2. Det er i modstrid med de faktiske omstændigheder at betegne den nye indvandring som en 
situation, der udelukkende har adskillige fordele. Ifølge en undersøgelse, som for nylig 
blev gennemført i Nederlandene1, beløber omkostningerne ved indvandring sig til mindst 
7 mia. EUR pr. år. Det er navnlig strømmen af nye lavtuddannede indvandrere, som
lægger en tung byrde på de sociale sikringsordninger. I denne forbindelse bliver 
ordninger, som eksempelvis familiesammenføring og indrejse med henblik på 
studieophold, tydeligt misbrugt og anvendt som en yderligere indvandringskanal.

3. Det kan ikke være meningen, at borgere fra lande uden for Den Europæiske Union 
benytter muligheden for at studere i Europa som en indvandringsmulighed, eller at Den 
Europæiske Union henter kvalificerede personer fra tredjelande. Unionen skal sikre, at de 
personer, som studerer i Europa, efterfølgende stiller den viden, de har opnået, til rådighed 
for udviklingen af deres oprindelsesland.

4. Der bør være en klar skelnen mellem lovlig indvandring og ulovlig indvandring. Ulovlige 
indvandrere vælger frivilligt at ignorere den gældende lovgivning, og derfor bør de findes 
og udvises. Alle argumenter til fordel for at hjælpe og legalisere ulovlige indvandrere 
underminerer det demokratiske grundlag for indvandreres tilstedeværelse i Den 
Europæiske Union.

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


