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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť 
a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. Keď sa hovorí o novom prisťahovalectve, nestačí poukázať na nedostatok pracovných 
síl v EÚ a starnúce európske obyvateľstvo. Takisto treba preskúmať, aká je maximálna 
absorpčná kapacita členských štátov EÚ, pokiaľ ide o nové prisťahovalectvo. 
Vo viacerých, najmä západoeurópskych členských štátoch bola táto kapacita už dávno 
prekročená. Okrem toho, v prvom rade treba vyvíjať úsilie s cieľom zamestnať tých 
príslušníkov etnických menšín, ktorí už v krajine žijú, skôr než sa umožní, aby prišli 
ďalší.

2. Prezentovať nové prisťahovalectvo ako jav, ktorý prináša len výhody, je v rozpore s 
faktami. Podľa nedávneho prieskumu, ktorý bol vykonaný v Holandsku1, predstavujú 
náklady na prisťahovalectvo minimálne 7 miliárd EUR ročne. Predovšetkým prílev 
nových, nízko kvalifikovaných prisťahovalcov je mimoriadnou záťažou pre systémy 
sociálneho zabezpečenia. Výraznú úlohu pritom zohrávajú mechanizmy ako zlúčenie 
rodiny a prisťahovanie na študijné účely, ktoré sa zneužívajú ako osobitný spôsob 
prisťahovalectva. 

3. Nemôže byť zámerom, aby osoby pochádzajúce z krajín mimo EÚ využívali možnosť 
študovať v EÚ ako spôsob prisťahovalectva, ani aby EÚ získavala kvalifikovaných 
pracovníkov z tretích krajín.  EÚ musí zabezpečiť, aby osoby, ktoré študujú na jej 
území, následne využili získané vedomosti v prospech rozvoja svojej krajiny pôvodu.

4. Je nevyhnutné jasne rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym prisťahovalectvom. 
Nelegálni prisťahovalci si dobrovoľne volia cestu odmietania platných právnych 
predpisov, a preto ich treba odhaľovať a vyhosťovať. Každá obhajoba podpory 
a legalizácie nelegálnych migrantov oslabuje demokratický základ pre prítomnosť 
migrantov v EÚ.

                                               
1 Nyfer, Budgettaire effecten van de immigratie van niet-westerse allochtonen, máj 2010 (publikácia spoločnosti 
Nyfer o dôsledkoch prisťahovalectva z krajín mimo západnej Európy a Severnej Ameriky pre rozpočet).


