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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. Atunci când este vorba despre noua imigrație, discursul nu poate fi limitat la evocarea 
penuriei de forță de muncă în UE și a îmbătrânirii populației europene. Trebuie, de 
asemenea, examinată capacitatea de absorbție maximă a statelor membre ale UE în 
ceea ce privește noua imigrație. Într-un număr de state membre, în special din Europa 
de Vest, această capacitate a fost deja depășită de mult timp. În plus, prioritatea ar 
trebui să o reprezinte încercarea de a-i introduce în câmpul muncii pe străinii deja 
prezenți, mai degrabă decât a permite sosirea unor noi străini.

2. A prezenta noua imigrație drept un proces care generează în mod exclusiv beneficii 
înseamnă a contrazice faptele. Un studiu recent din Țările de Jos1 estimează costurile 
imigrației la cel puțin 7 miliarde euro pe an. În special sosirea unor noi imigranți cu 
nivel de școlarizare redus constituie o grea povară asupra sistemelor de securitate 
socială. În același timp, mecanisme precum reunificarea familiei sau sejururile 
dedicate studiilor fac în mod evident obiectul unor abuzuri, fiind utilizate drept un 
canal de imigrație suplimentar. 

3. Intenția nu poate fi aceea ca persoanele din afara UE să beneficieze de posibilitatea de 
a utiliza sejurul de studiu în UE drept canal de imigrație sau aceea ca UE să absoarbă 
persoanele educate din țările terțe. UE ar trebui să se asigure că persoanele care 
studiază aici își pun ulterior cunoștințele dobândite în slujba dezvoltării țării lor de 
origine.

4. Trebuie făcută o distincție clară între imigrația legală și cea ilegală. Imigranții ilegali 
aleg în mod voluntar să ignore legea, și ar trebui, prin urmare, identificați și expulzați. 
Orice încercare de a oferi argumente în favoarea sprijinirii și regularizării migranților 
ilegali subminează opinia democratică ce susține prezența migranților în UE. 

                                               
1 Nyfer, Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen [Impactul bugetar al imigrației 
străinilor de origine non-vestică], mai 2010.


