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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. az új bevándorlás kérdésének megvitatása során nem elegendő az Unióban 
tapasztalható munkaerőhiányra és az elöregedő európai népességre hivatkozni; meg 
kell vizsgálni azt is, mekkora az EU-tagállamok maximális felvevőképessége az új 
bevándorlók tekintetében; számos – elsősorban nyugat-európai – tagállam már régen 
túllépte ezt a felvevőképességet; emellett új bevándorlók befogadása helyett 
elsősorban arra kell törekedni, hogy a már itt élő migránsok munkát kapjanak;

2. az új bevándorlás kizárólagosan előnyösként történő beállítása ellentmond a 
tényeknek; egy közelmúltbeli hollandiai kutatás1 becslése szerint a bevándorlás éves 
költsége legalább 7 milliárd euró; elsősorban az alacsony iskolai végzettségű új 
bevándorlók beáramlása jelent súlyos megterhelést a szociális biztonsági rendszerek 
számára; emellett egyes mechanizmusokkal – mint például a családegyesítés és a 
tanulmányi célokkal való beutazás – egyértelműen visszaélnek, és további 
bevándorlási csatornának használják; 

3. nem lehet az a cél, hogy az Unión kívüli személyek az itteni tanulmányokat 
bevándorlási csatornaként használják, vagy hogy az EU elszívja a képzett személyeket
a harmadik országokból; az Uniónak gondoskodnia kell arról, hogy az itt tanuló 
személyek megszerzett tudásukat a származásuk helye szerinti ország fejlődésének 
szolgálatába állítsák;

4. világos különbséget kell tenni a jogszerű és az illegális bevándorlás között; az illegális 
bevándorlók önként választják a hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyását, ezért 
fel kell kutatni és ki kell utasítani őket; az illegális bevándorlók támogatására és 
helyzetének rendezésére tett bármilyen kísérlet aláássa a migránsok uniós jelenlétének 
demokratikus támogatását.

                                               
1 Nyfer: Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen (A nem nyugati bevándorlás 
költségvetési hatásai), 2010. május.


