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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Όταν γίνεται λόγος για νέα μετανάστευση, δεν αρκεί να αναφέρεται μόνο η έλλειψη 
εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η γήρανση του ευρωπαϊκού 
πληθυσμού. Θα πρέπει επίσης να εξετάζεται ποια είναι μέγιστη ικανότητα απορρόφησης 
των κρατών μελών της Ένωσης όσον αφορά τη νέα μετανάστευση. Σε πολλά, 
δυτικοευρωπαϊκά κυρίως, κράτη μέλη, η ικανότητα αυτή έχει ξεπεραστεί προ καιρού. 
Πέραν τούτου, θα πρέπει κυρίως να ληφθεί μέριμνα για την απασχόληση των ήδη 
παρόντων αλλοχθόνων αντί της προσέλκυσης άλλων.

2. Το να παρουσιάζεται η νέα μετανάστευση ως μια κατάσταση που ενέχει μόνο πολυάριθμα 
πλεονεκτήματα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Κάτω Χώρες1, το κόστος της μετανάστευσης 
ανέρχεται τουλάχιστον σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η μαζική εισροή νέων 
μεταναστών χαμηλής σχολική μόρφωσης είναι κυρίως αυτή που επιβαρύνει σημαντικά τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης Στο πλαίσιο αυτό, μηχανισμοί όπως η οικογενειακή 
επανένωση και η διαμονή για σπουδές αποτελούν σαφώς αντικείμενο καταχρήσεων και 
χρησιμοποιούνται ως δίαυλος πρόσθετης μετανάστευσης.

3. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να προσφεύγουν στη 
δυνατότητα σπουδών στην Ευρώπη ως να επρόκειτο για δίαυλο μετανάστευσης, ούτε η 
Ευρώπη να προσελκύει προσοντούχα άτομα από τρίτες χώρες. Η Ένωση οφείλει να 
μεριμνά ώστε τα άτομα που πραγματοποιούν σπουδές στην Ευρώπη να θέτουν εν 
συνεχεία τις αποκτηθείσες γνώσεις στην υπηρεσία της χώρας καταγωγής τους για την 
ανάπτυξή της.

4. Θα πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης. Οι 
παράνομοι μετανάστες επιλέγουν εσκεμμένα να αγνοήσουν την ισχύουσα νομοθεσία και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να εντοπίζονται και να απελαύνονται.    Οιαδήποτε συνηγορία 
υπέρ της παροχής βοήθειας στους παράνομους μετανάστες και της νομιμοποίησής τους 
θέτει σε κίνδυνο το δημοκρατικό θεμέλιο της παρουσίας μεταναστών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

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


