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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības 
un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. Diskutējot par turpmāku imigrāciju, nav pietiekami norādīt tikai uz darbaspēka trūkumu 
Eiropas Savienībā un Eiropas sabiedrības novecošanu. Ir jāpārbauda arī Eiropas 
Savienības dalībvalstu maksimālās iespējas uzņemt arvien jaunus imigrantus. Daudzās ES 
dalībvalstīs, jo īpaši Rietumeiropas valstīs, šīs iespējas jau sen ir izsmeltas. Turklāt, pirms 
tiek uzņemtas nākamās imigrantu plūsmas, vispirms ir svarīgi nodrošināt darbu Eiropā jau 
dzīvojošiem iebraucējiem.

2. Ja, diskutējot par turpmāku imigrāciju, tiek uzskaitīta vienīgi virkne priekšrocību, šāds 
atainojums neatbilst faktiskajai situācijai. Nīderlandē nesen veiktā pētījumā1 ir lēsts, ka 
imigrācijas izmaksas ir vismaz 7 miljardi EUR gadā. Jo īpaši mazizglītotu imigrantu 
pieplūdums rada ievērojamu slogu sociālās drošības sistēmām. Tādi instrumenti kā 
ģimenes atkalapvienošanās vai ieceļošana studiju nolūkā šajā sakarībā nepārprotami tiek 
izmantoti kā papildu imigrācijas kanāli.

3. Mērķis nevarētu būt nedz tas, ka Eiropas Savienībai nepiederošo valstu iedzīvotāji 
izmanto iespēju studēt Eiropā kā imigrācijas kanālu, nedz arī tas, ka Eiropas Savienība 
pievilina izglītotus trešo valstu iedzīvotājus. Eiropas Savienībai ir jānodrošina, ka cilvēki, 
kuri Eiropā studē, iegūtās zināšanas pēcāk liek lietā, lai sekmētu savas izcelsmes valsts 
attīstību.

4. Ir skaidri jānošķir legālā imigrācija un nelegālā imigrācija. Nelegālie imigranti ir 
brīvprātīgi izvēlējušies neievērot spēkā esošos likumus, tādēļ viņi ir jāatrod un jāizraida. 
Jebkuras aizstāvības runas, kurās tiek prasīts palīdzēt nelegālajiem migrantiem un padarīt 
viņu situāciju likumīgu, apdraud migrantu klātbūtnes demokrātisko pamatu Eiropas 
Savienībā.

                                               
1 Nyfer: Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen, 2010. gada maijs.


