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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Impjieg u 
l-Affarijiet Soċjali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora fil-proposta għal riżoluzzjoni 
li se jadotta r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin:

1. Meta wieħed jirreferi għall-immigrazzjoni l-ġdida, mhuwiex biżżejjed li jissemma' biss in-
nuqqas tal-forza tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea u t-tixjiħ tal-popolazzjoni Ewropea. 
Għandha wkoll tiġi eżaminata l-kapaċità massima ta' assorbiment tal-Istati Membri tal-
Unjoni fil-qasam tal-immigrazzjoni l-ġdida. F'bosta Stati Membri, partikolarment fl-
Ewropa tal-Punent, din il-kapaċità ilha li nqabżet. Barra minn hekk, huwa importanti l-
ewwel u qabel kollox li l-immigranti diġà preżenti jingħataw impjieg, qabel ma wieħed 
iħalli iktar immigranti jidħlu fil-pajjiż.

2. Il-preżentazzjoni tal-immigrazzjoni l-ġdida bħala sitwazzjoni li tinvolvi biss għadd ta' 
vantaġġi mhijiex realistika. Skont inkjesta mmexxija reċentement mill-Pajjiżi l-Baxxi1, l-
ispiża tal-immigrazzjoni hija ta' mill-inqas EUR 7 biljun fis-sena. Huwa fuq kollox il-fluss 
tal-immigranti l-ġodda mingħajr studji li għandu l-itqal piż fuq is-sistemi tas-sigurtà 
soċjali. F'dan ir-rigward, il-mekkaniżmi bħall-unifikazzjoni familjari u s-soġġorn għal 
skopijiet ta' studju huma b'mod ċar soġġetti għal abbuż u jintużaw bħala mezz ta' 
immigrazzjoni supplimentari.

3. Din mhijiex biss kwistjoni li ċ-ċittadini ta' pajjiż li mhuwiex fl-Unjoni Ewropea jagħmlu 
użu mill-possibilità li jistudjaw fl-EWropa, daqs li kieku din il-possibilità tirrappreżenta 
mezz ta' immigrazzjoni, u lanqas ma nistgħu ngħidu li l-Unjoni tattira persuni kkwalifikati 
minn pajjiżi terzi. L-Unjoni għandha tara li dawk li jwettqu studji fl-Ewropa mbagħad 
jagħmlu użu mill-għarfien il-ġdid tagħhom għas-servizz tal-iżvilupp tal-pajjiż ta' oriġini 
tagħhom.

4. Jeħtieġ li ssir distinzjoni ċara bejn l-immigrazzjoni legali u l-immigrazzjoni klandestina. 
L-immigranti klandestini jagħżlu volontarjament li jinjoraw il-leġiżlazzjoni fis-seħħ, u 
għalhekk għandhom jinstabu u jitkeċċew. Kull  difiża favur għajnuna għall-migranti 
klandestini u r-regolarizzazzjoni tagħhom tipperikola l-bażi demokratika tal-preżenza tal-
migranti fl-Unjoni Ewropea.

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


