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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Quando se fala de nova imigração, não basta aludir à escassez de mão-de-obra na UE e ao 
envelhecimento da população europeia. Convém igualmente verificar qual é a capacidade 
máxima de absorção dos Estados-Membros da UE no que se refere à nova imigração. 
Nalguns Estados-Membros, sobretudo da Europa ocidental, esta capacidade já foi 
largamente ultrapassada. Além disso, em primeiro lugar, é necessário tentar arranjar 
trabalho para os migrantes já presentes no território da UE, em vez de permitir a entrada 
de outros.

2. Apresentar a nova imigração como algo que comporta apenas vantagens é contrário aos 
factos. Segundo um estudo recentemente efetuado nos Países Baixos1, o custo da 
imigração eleva-se a pelo menos 7 mil milhões de euros por ano. É sobretudo o afluxo de 
novos imigrantes pouco escolarizados que sobrecarrega excessivamente os regimes de 
segurança social. Mecanismos como o reagrupamento familiar e a entrada no país para a 
realização de estudos são claramente utilizados de forma abusiva como canal de imigração 
suplementar. 

3. Não se pode aceitar que pessoas de países terceiros aproveitem a possibilidade de estudar 
na UE como forma de imigrar, nem que a UE prive países terceiros de pessoas 
qualificadas. A UE deve velar por que aqueles que estudam no seu território coloquem, 
em seguida, os conhecimentos que adquiriram ao serviço do desenvolvimento dos 
respetivos países de origem.

4. É necessário estabelecer uma distinção clara entre imigração legal e imigração 
clandestina. Os imigrantes clandestinos optam voluntariamente por ignorar a legislação 
em vigor, razão pela qual devem ser identificados e expulsos. Qualquer posição favorável 
ao apoio e à regularização dos migrantes clandestinos põe em causa a base democrática 
que legitima a presença de migrantes na UE.

                                               
1 Nyfer, "Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen" (Impacto orçamental da 
imigração de estrangeiros não ocidentais), maio de 2010.


