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EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 
päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. katsoo, että kun on puhe uusista maahanmuuttajista, ei riitä, että viitataan työvoimapulaan 
EU:ssa tai Euroopan väestön ikääntymiseen, vaan on tarkasteltava myös sitä, mikä on 
EU:n jäsenvaltioiden uusien maahanmuuttajien vastaanottokyky enimmillään; toteaa, että 
etenkin useissa Länsi-Euroopan jäsenvaltioissa kyseinen kyky on ylitetty jo kauan sitten; 
huomauttaa lisäksi, että ensisijaisesti on pyrittävä työllistämään nykyiset maahanmuuttajat 
ennen kuin uusia voidaan ottaa vastaan;

2. katsoo, että maahanmuuton lisäämisen esittäminen pelkästään myönteisenä seikkana on 
tosiasioiden vääristelyä; toteaa, että Alankomaissa hiljan tehdyn tutkimuksen1 mukaan 
maahanmuuton kustannukset nousevat vähintään 7 miljardiin euroon vuosittain; panee 
merkille, että erityisesti heikosti koulutettujen uusien maahanmuuttajien virta rasittaa 
ankarasti sosiaaliturvajärjestelmiä ja että perheiden yhdistämiseen ja opiskelun 
mahdollistamiseen tarkoitettuja järjestelyjä käytetään tässä yhteydessä epäilemättä väärin 
yhtenä maahanmuuttokanavana muiden joukossa;

3. on sitä mieltä, että tarkoituksena ei voi olla, että EU:n ulkopuolelta tulevat henkilöt 
hyödyntävät mahdollisuutta tulla opiskelemaan tänne maahanmuuttokanavana tai että EU 
houkuttelee koulutettuja henkilöitä lähtemään kolmansista maista; pitää välttämättömänä, 
että EU huolehtii siitä, että tänne opiskelemaan tulleet henkilöt hyödyntävät uusia 
tietojaan ja taitojaan oman maansa kehityksen edistämiseen;

4. toteaa, että on tehtävä selkeä ero laillisen ja laittoman maahanmuuton välillä; toteaa, että 
laiton maahanmuuttaja jättää vapaaehtoisesti noudattamatta voimassaolevaa lainsäädäntöä 
ja että hänet on siksi jäljitettävä ja karkotettava; katsoo, että kannattamalla laittomien 
maahanmuuttajien tukemista ja heidän asemansa laillistamista heikennetään 
maahanmuuttajien läsnäolon demokraattista kannatuspohjaa EU:ssa.

                                               
1 Nyfer: Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen (muiden kuin länsimaalaisten 
maahanmuuttajien talousarviovaikutukset), toukokuu 2010.


