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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za 
zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. Ko govorimo o novem priseljevanju, ni dovolj omenjati le pomanjkanje delovne sile v 
Evropski uniji in staranje evropskega prebivalstva. Preučiti je treba tudi, kakšna je 
največja zmogljivost držav članic Unije za sprejemanje novih priseljencev. V številnih 
državah članicah, zlasti zahodnoevropskih, je bila ta zmogljivost že zdavnaj presežena. 
Poleg tega je treba predvsem poskusiti zagotoviti delo za že prisotne tujce, namesto da bi 
pritegnili nove.

2. Predstavljati novo priseljevanje kot nekaj, kar prinaša samo številne koristi, je v nasprotju 
z dejanskim stanjem. Glede na raziskavo, ki je bila pred kratkim opravljena na 
Nizozemskem1, znašajo stroški priseljevanja najmanj 7 milijard EUR na leto. Sisteme 
socialne varnosti močno bremeni predvsem prihod številnih slabo šolanih priseljencev. V 
zvezi s tem se mehanizma, kot sta združevanje družine in bivanje zaradi študija, jasno 
zlorabljata in uporabljata kot dodatna možnost za priseljevanje.

3. Nesprejemljivo je, da bi državljani držav nečlanic EU uporabljali možnost študija v 
Evropi kot možnost za priseljevanje, pa tudi Evropska unija ne sme spodbujati bega 
možganov iz tretjih držav. Unija mora poskrbeti, da tisti, ki študirajo v Evropi, pridobljeno 
znanje pozneje uporabijo za razvoj svoje države izvora.

4. Jasno je treba razlikovati med zakonitim in nezakonitim priseljevanjem. Nezakoniti 
priseljenci se prostovoljno odločijo, da ne bodo upoštevali veljavne zakonodaje, zato jih je 
treba najti in izgnati. Vsakršno podpiranje zagotavljanja pomoči nezakonitim migrantom 
in ureditve njihovega statusa ogroža demokratične temelje prisotnosti migrantov v 
Evropski uniji.

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


