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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

1. När man talar om ny invandring kan man enligt Europaparlamentets mening inte nöja sig 
med att hänvisa till bristen på arbetskraft i EU och till en åldrande europeisk befolkning. 
Parlamentet framhåller att man också måste utreda medlemsstaternas maximala 
mottagningskapacitet i fråga om nya invandrare. Parlamentet konstaterar att kapaciteten 
redan har överstigits sedan länge, framför allt i västeuropeiska medlemsstater. Dessutom 
bör man först och främst finna jobb åt de personer med utländsk bakgrund som redan 
finns här snarare än att ta emot nya invandrare. 

2. Europaparlamentet framhåller att det strider mot fakta att tala om ny invandring som något 
enbart fördelaktigt. En aktuell undersökning i Nederländerna1 uppskattar att kostnaderna 
för invandringen uppgår till minst 7 miljarder euro per år. Parlamentet konstaterar att det 
främst är strömmen av nya, lågutbildade invandrare som lägger en tung börda på systemen 
för social trygghet, och att möjligheter som familjeåterförening och inresa för 
studieändamål i detta sammanhang klart missbrukas som en extra chans till invandring.

3. Enligt Europaparlamentet kan det inte vara meningen att personer från tredjeländer 
utnyttjar möjligheten att studera i EU för invandringssyften eller att EU får utbildade 
människor att flytta från tredjeländer. Enligt parlamentet måste EU kontrollera att 
personer som studerar här efter studierna ställer sina nya kunskaper till förfogande för 
utvecklingen i sina ursprungsländer.

4. Europaparlamentet konstaterar att man måste göra en tydlig åtskillnad mellan laglig och 
olaglig invandring. Olagliga invandrare väljer själva att ignorera den gällande 
lagstiftningen och bör därför identifieras och utvisas. Parlamentet anser att varje argument 
som avser att stödja och legalisera olagliga invandrare underminerar det demokratiska 
berättigandet av invandrare i EU.

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


