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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym 
tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. Kiedy mowa o nowej imigracji, nie wystarczy odnieść się do braku siły roboczej w 
UE i starzeniu się społeczeństwa europejskiego. Należy również ocenić poziom 
maksymalnej absorpcji nowej imigracji przez państwa członkowskie UE. W szeregu 
przede wszystkim zachodnioeuropejskich państw członkowskich te zdolności są już 
od dawna przekroczone. Poza tym, zamiast wpuszczać nowych imigrantów, w 
pierwszym rzędzie należy zapewnić, by pracowali już obecni.

2. Przedstawianie nowej imigracji wyłącznie pod kątem korzyści jest sprzeczne z 
faktami. Niedawno przeprowadzone w Holandii badanie1 wycenia koszty imigracji na 
co najmniej 7 miliardów euro rocznie. Przede wszystkim napływ nowych, słabo 
wykształconych imigrantów stanowi duże obciążenie dla systemu opieki społecznej. 
Takie mechanizmy, jak łączenie rodzin czy imigracja celem odbycia studiów, są 
wyraźnie nadużywane i stanowią dodatkowe kanały napływu imigrantów. 

3. Nie można dopuścić do tego, by osoby spoza UE wykorzystywały szansę na 
studiowanie w niej jako kanał imigracji, ani by UE pozbawiała państwa trzecie 
wykształconych obywateli. UE musi dopilnować, by osoby kształcące się u nas, 
mogły następnie zdobytą wiedzę spożytkować dla dobra swego kraju pochodzenia.

4. Należy precyzyjniej określić granicę między legalną a nielegalną imigracją. Nielegalni 
imigranci dobrowolnie ignorują obowiązujące prawo, dlatego trzeba ich identyfikować 
i wydalać. Wszelkie głosy wstawiające się za nielegalnymi imigrantami oraz 
legalizacja ich pobytu podkopują demokratyczne poparcie obecności imigrantów w 
UE. 

                                               
1 Nyfer, Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen (Oddziaływanie imigracji z 
państw nie-zachodnieuropejskich), maj 2010 r.


