
 

SV   SV 
1 

 

KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA 

RAPPORT 

ASYL, OMPLACERING OCH ÅTERVÄNDANDE NÄR DET GÄLLER MIGRANTER: 

DAGS ATT INTENSIFIERA ÅTGÄRDERNA FÖR ATT FÅ BUKT MED SKILLNADERNA 

MELLAN MÅL OCH RESULTAT 

 

SAMMANFATTNING 

I Kommissionen önskar precisera att migrationskrisen nådde sin kulmen under 2015/2016 

och då endast berörde de östra och centrala Medelhavsrutterna. Sedan uttalandet från EU och 

Turkiet trädde i kraft i mars 2016 och i och med den avsevärda minskning av antalet 

nyanlända till Italien som inleddes i juli 2017, har antalet migranter mycket riktigt sjunkit till 

samma nivåer som före krisen. 

III Kommissionens gemensamma svar avseende punkterna III, V, VI, VII och VIII. 

Det måste understrykas att det betydande ekonomiska och operativa stöd som kommissionen 

och de relevanta EU-byråerna bidragit med har gjort avsevärd skillnad. Utan detta stöd hade 

situationen på marken varit ännu svårare i de länder som befinner sig i frontlinjen, särskilt 

Italien och Grekland. När stödet från EU bedöms får det inte heller glömmas bort att det 

juridiska och politiska ansvaret för hanteringen av migrationsströmmarna på italienskt eller 

grekiskt territorium hela tiden vilade uteslutande på myndigheterna i respektive land. Varken 

kommissionen eller EU-byråerna har någon exekutiv makt i medlemsstaterna och kunde 

således aldrig ta över grekisk eller italiensk myndighetsutövning, oavsett bristerna i de 

nationella asyl- och återvändandeförfarandena. En bedömning av grekiska och italienska 

myndigheters arbete, i synnerhet när det gäller hur de tog emot och implementerade stödet, 

skulle – även om en sådan bedömning faller utanför ramen för granskningen av EU:s 

stödinsats – göra bilden mer fullständig. 

IV När det gäller rekommendationerna i 2017 års särskilda rapport upprepar kommissionen 

att den rekommendation som enligt revisionsrätten inte genomförts återfinns inom 

medlemsstaternas ansvarsområde. Kommissionen kommer att fortsätta att ge Italien och 

Grekland ekonomiskt och operativt stöd, men kan inte ersätta de nationella myndigheterna. 

Gällande omplaceringsmekanismerna vill kommissionen lyfta fram att dessa var mycket 

framgångsrika, i så måtto att 96 % av de omplaceringsförfrågningar som skickades till 

mottagande medlemsstater och associerade länder inom ramen för de tillfälliga 

omplaceringsmekanismerna också ledde till omplacering (se vidare svaren avseende 

punkterna 35 till 53).  

V Kommissionen gav stöd till medlemsstater, särskilt genom ökat katastrofbistånd, som 

komplement till det fleråriga nationella programmet. Katastrofbiståndet togs dock inte med i 

den allmänna ramen för resultatstyrning. Detta kommer att förbättras i nästa fleråriga 

budgetram. 

IX Kommissionen godtar alla de rekommendationer som är tillämpliga på den. Se 

kommissionens svar i slutet av rapporten. 
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INLEDNING 

01 Se kommissionens svar avseende punkt I. 

02 Kommissionen anser att det finns andra medlemsstater, såsom Tyskland, Sverige och 

Nederländerna, som – trots att de inte befann sig i frontlinjen – också har tagit ett stort 

ansvar, i och med att de ofta utgjorde slutdestination för de migranter som anlände till EU via 

Italien eller Grekland.          

05 Hotspot-systemet ser likadant ut i Italien och i Grekland och består av identifiering, 

upptagande av fingeravtryck, debriefing och vidarebefordran av ärendet till rätt förfarande 

(asyl- eller återvändandeförfarande). Skillnaden ligger i stället i de förfaranden som sedan tar 

vid (asyl/återvändande). I Grekland genomförs dessa på öarna, eftersom Grekland tillämpar 

en geografisk restriktion som är en viktig komponent i uttalandet från EU och Turkiet. 

08 EU-fonder som Eruf and ESF bidrar också med betydande finansiering inom 

migrationsområdet, särskilt (men inte endast) av integrationsåtgärder. Utöver detta arbetar 

även ISF (gränser och visering) med migrationsrelaterade frågor, även om kopplingen oftast 

är indirekt. 

11 Kommissionen betonar att Easo spelar en viktig roll när det gäller omplacering 

(tillhandahållande av information, registrering, intervju, bedömning av barnets bästa, 

upprättande av omplaceringsakt och stöd till Dublinenhet). 

15 Se kommissionens svar avseende punkt III. 

REVISIONENS OMFATTNING OCH INRIKTNING SAMT REVISIONSMETOD 

16 Kommissionen understryker att asyl- och återvändandeförfarandena är nationella 

myndigheters ansvar (se kommissionens svar avseende punkt III). 

IAKTTAGELSER 

23 Kommissionen anser att samtliga rekommendationer har genomförts med avseende på 

kommissionens stöd. Genomförandet av övriga rekommendationer är medlemsstaternas 

ansvar. Se kommissionens svar avseende punkterna IV och 25 till 27. 

25 Kommissionen betonar att det finns skillnader mellan Italien och Grekland när det gäller 

de förfaranden som tar vid efter hotspot-systemet. Den geografiska restriktion som gäller på 

de grekiska hotspot-öarna, och som är en viktig del i genomförandet av uttalandet från EU 

och Turkiet, har påverkat levnadsförhållandena i de grekiska mottagningscentrumen. 

Kommissionen har bidragit med betydande medel avsedda för kapacitetsuppbyggnad, 

uppgradering av infrastrukturen och förbättrade levnadsförhållanden (bl.a. för 

ensamkommande barn) och har vid flera tillfällen efterlyst snabbare asylförfaranden, en 

hållbar och betydande ökning av antalet återvändanden till Turkiet och en mer ändamålsenlig 

användning av befintliga medel. Därutöver har kommissionen tillhandahållit – och kommer 

att fortsätta att göra det – all nödvändig finansiering för infrastruktur och uppgradering av 

mottagningscentrum i Grekland, liksom stöttat såväl överföringen av särskilt sårbara sökande 
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från öarna till fastlandet som arbetet med att öka kapaciteten på fastlandet. Ansvaret att 

genomföra asylförfarandet vilar dock på de grekiska myndigheterna, och inte på 

kommissionen (se kommissionens svar avseende punkt III). 

Ruta 1 Ensamkommande barn i mottagningscentrumet på Samos 

Kommissionen delar revisionsrättens bedömning av ensamkommande barns situation på 

Samos och i Grekland mer allmänt. Kommissionen har bidragit med betydande finansiering 

och fortsätter att bidra med resurser i syfte att öka de grekiska mottagningscentrumens 

kapacitet och förbättra levnadsförhållandena för barn och sårbara sökande, t.ex. genom 

inrättande och utökande av säkra zoner, logi på fastlandet, underhålls- och 

uppgraderingsarbeten vid registreringscentrumen samt tillhandahållande av andra 

förnödenheter än livsmedel. Kommissionens dialog med de grekiska myndigheterna och 

arbetet för att förbättra situationen fortsätter. Grekland har lämnat in en strategi för de 

ensamkommande barnen till kommissionen. I nuläget håller denna på att uppdateras. 

Ansvaret för att inrätta ett hållbart system för ensamkommande barn vilar på de grekiska 

myndigheterna, och inte på kommissionen (se kommissionens svar avseende punkt III). 

27 Kommissionen påminner om att den – trots att den inte är behörig att samordna sök- och 

räddningsuppdrag eller utse landstigningsplatser – har gjort sitt yttersta för att få 

medlemsstaterna att tillgodose det tvingande behovet av humanitära insatser. På så sätt har 

kommissionen genom proaktiv samordning gjort konkret skillnad i praktiken genom att 

underlätta landstigning och hitta lösningar för frivillig omfördelning av landstigna migranter, 

med särskilt beaktande av barnens situation.  

28 Med tanke på migrationsströmmarnas säsongsbundenhet och behovet av att strategiskt 

planera utstationeringen av personal, anser kommissionen att byråerna bör vara så flexibla 

som möjligt inom ramen för det egna mandatet i sin respons till behoven på marken. Det 

finns dock ett behov av en permanent närvaro även under perioder med få anländande 

migranter, något som ad hoc-landstigningarna under sommaren 2019 tydligt visat. Vidare har 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) i dag färre än hälften så många 

utstationerade medarbetare som 2016, då toppnoteringen för antal anlända till Italien nåddes. 

Ruta 2 Utstationering av Frontex-experter till italienska hotspots 

Eftersom migrationsströmmarna är både oförutsägbara och följer årstiderna krävs en 

permanent närvaro vid mottagningscentrumen, något som visat sig i samband med de ad hoc-

lösningar för omplacering som följt på 2019 års landstigningar. Det är dessutom mycket 

komplicerat att återutstationera experter, som ju till stor del tillhandahålls av 

medlemsstaterna. Kommissionen förespråkar en flexibel metod där en kombination av 

permanenta och mobila team kan ta hand om landstigningarna i södra Italien. 

29 Kommissionen delar revisionsrättens uppfattning och understryker att det är de 

medlemsstater som bidrar med experterna som avgör vilka personer som ska utstationeras 

och hur länge. 

30 Se kommissionens svar avseende punkt 29. 
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31 Kommissionen välkomnar revisionsrättens bedömning. 

32 Gällande statistiken för kategori 1 i figur 4 vill kommissionen understryka att Eurodac i 

nuläget inte räknar sökande, utan ansökningar. Vidare noterar kommissionen att siffrorna rör 

hela EU och därmed omfattar samtliga rutter och medlemsstater. Avvikelserna i statistiken 

skulle därför också kunna bero exempelvis på att vissa medlemsstater dröjer med att överföra 

fingeravtryck, vilket i sin tur har olika skäl kopplade bl.a. till metoderna för 

fingeravtryckstagning. 

33 Kommissionen bekräftar att nivån på sekundärförflyttningar inom EU var hög mellan 

2015 och mars 2016. Till följd av detta föreslog kommissionen att hotspotsystemet skulle 

inrättas, och uppmanade Italien och Grekland att ta fram färdplaner för hur strukturella 

problem skulle lösas för att skapa förutsättningar för omplacering.  

34 Kommissionen hänvisar till punkt 32 om registrering och fingeravtryckstagning i 

Grekland och Italien, vilket är en annan fråga än hur Dublin-överföringarna fungerar. 

36 Det tak som ursprungligen fastställdes till 160 000 personer, och som sedan sänktes till 

98 256 personer, var resultatet av politiska förhandlingar som utgick från en analys av 

prognoser för migrationsströmmar baserade på trenderna i antalet anländande migranter, 

såsom anges i skälen till rådets beslut om omplacering. Kommissionen understryker att 

uttalandet från EU och Turkiet i extraordinär utsträckning minskat antalet anländande 

migranter, vilket har gett helt nya förutsättningar och krävt ändrade prognoser för antalet 

anländande via östra Medelhavet.  

37 Kommissionen håller med om att ett tydligt kriterium som medgav en snabb bedömning 

var avgörande för att omplaceringssystemet skulle fungera. En genomsnittlig andel godkända 

asylansökningar på 75 % i EU som helhet kunde användas som enhetligt kriterium för den 

grupp som ”sannolikt” var i behov av internationellt skydd.  

38 Av de omplaceringsförfrågningar som skickades till mottagande medlemsstater och 

associerade länder inom ramen för de tillfälliga omplaceringsmekanismerna ledde 96 % till 

en faktisk omplacering. 

39 Kommissionen understryker att detta ekonomiska stöd endast gällde omplacering av 

asylsökande. 

41 Kommissionen noterar att 96 % av de omplaceringsförfrågningar som skickades till 

mottagande medlemsstater och associerade länder inom ramen för de tillfälliga 

omplaceringsmekanismerna har lett till en faktisk omplacering. 

Vidare anser kommissionen att det enda sättet att mäta hur effektivt mekanismerna, så som 

rådet utformat dem, fungerade är att endast beakta potentiellt behöriga asylsökande.  

Då beaktas endast asylsökande som 

i) var av en nationalitet med en genomsnittlig andel godkända asylansökningar i EU på 

75 % eller högre (snarare än alla asylsökande), och 
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ii) faktiskt fanns på plats för registrering i Italien eller Grekland under relevant 

referensperiod (snarare än antalet anlända). De flesta migranter ville inte stanna i Grekland, 

utan reste vidare därifrån. Vissa sökande omfattades också av överföring enligt 

Dublinförordningen
1
. Slutligen uteslöts från systemet personer som anlände till Grekland 

efter det att uttalandet från EU och Turkiet trätt i kraft.       

Omplaceringsmekanismerna avlastade effektivt de italienska och grekiska asylsystemen 

genom att man slapp behandla en avsevärd andel av ansökningarna från personer vars 

skyddsbehov stod klart (vilket också reducerar det mer långsiktiga tryck som 

integrationsarbetet innebär). 

42 Kommissionen påpekar att den referensperiod som omplaceringsbesluten
2
 gällde senare i 

praktiken förkortades i och med effekterna av uttalandet från EU och Turkiet. Som 

förmånstagare för omplaceringsmekanismen kunde Grekland avgöra vilka personer som 

skulle föreslås för omplacering, och landet beslutade att inte inkludera behöriga sökande som 

anlänt efter det att uttalandet från EU och Turkiet trätt i kraft. 

44 Kommissionen hänvisar till sitt svar avseende punkt 41 när det gäller hur mekanismernas 

effektivitet bör mätas, samt gällande det tak på 98 256 personer som fastställdes av rådet och 

som skulle gälla oavsett antalet anlända under referensperioden. 

Kommissionen noterar att 96 % av de omplaceringsförfrågningar som skickades till 

mottagande medlemsstater och associerade länder har lett till en faktisk omplacering.  

Mekanismerna var hela tiden utformade så att de endast skulle omfatta asylsökande i behov 

av internationellt skydd som befann sig i Grekland och Italien under den aktuella perioden. I 

och med antagandet av uttalandet från EU och Turkiet minskade gruppen behöriga 

asylsökande avsevärt.  

45 Det slutliga antalet personer som faktiskt omplacerades påverkades av många faktorer, 

inklusive den positiva inverkan som uttalandet från EU och Turkiet fick på prognoserna för 

antalet anlända. Från och med uttalandets ikraftträdande var de asylsökande tvungna att 

stanna i Grekland och hade alltså ingen annan möjlighet att ta sig vidare till andra EU-länder 

än genom omplacering. Det stora projektet för förhandsregistrering i Grekland bidrog till att 

sökande snabbare fick tillgång till asylförfarandena. Utan förhandsregistreringen skulle 

omplaceringen ha tagit längre tid. Däremot hade varken gruppen behöriga asylsökande eller 

det antal som till slut omplacerades påverkats. Nästan alla behöriga asylsökande 

omplacerades.  

Förhandsregistreringen visade att mycket färre personer befann sig i Grekland vid den 

aktuella tidpunkten, och att den stora majoriteten hade fortsatt sin resa till andra 

medlemsstater.  

                                                      
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att 

avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare 

eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning). 

2 Rådets beslut (EU) 2015/1523 av den 14 september 2015 och 2015/1601 av den 22 september 2015 om fastställande av 

provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland. 
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Se även kommissionens svar avseende punkt 48. 

46 Många migranter ville välja destinationsland, i synnerhet medan de fortfarande kunde resa 

ut ur Grekland. Kommissionen bekräftar att det var svårt att informera på ett effektivt sätt när 

antalet nyanlända var så extremt, men vill också understryka att informationsspridningen 

utfördes på ett mer systematiskt och riktat sätt från och med mars 2016. Det var också så att 

informationsspridningen förbättrades och anpassades till varje specifik grupp av migranter i 

takt med att olika hinder identifierades. Den förbättrades avsevärt under genomförandets 

gång.  

47 När mekanismerna började tillämpas fanns det faktiskt fler utfästelser än registrerade 

sökande. Från början fanns det alltså inte något avskräckande element. Även när 

mekanismerna nådde sin höjdpunkt (sommaren 2017) var utfästelserna fler än de sökande 

som skulle omplaceras.  

48 Kommissionen anser att det är helt nödvändigt att vid bedömningen av de tillfälliga 

omplaceringsmekanismerna tydligt skilja mellan i) mekanismernas utformning så som denna 

fastställts genom rådets politiska beslut, och ii) genomförandet av systemet, som faktiskt var 

mycket framgångsrikt. Sammantaget har 96 % av de behöriga omplacerats, enligt 

lägesrapporten om genomförandet av den europeiska migrationsagendan från den 16 maj 

2018. 

Ruta 3 Operativa brister i omplaceringsprocessen 

De operativa svårigheterna var väntade i och med att systemet var helt nytt och avsett för 

hantering av en nödsituation. För att räta ut många av de operativa frågetecknen tog 

kommissionen fram rutiner för genomförandet av besluten, som medlemsstater, EU-byråer 

och internationella organisationer sedan ställde sig bakom. Tack vare detta började 

omplaceringarna och genomförandet gå snabbare, så att systemet – när dess kapacitet var som 

störst – innebar att 3 000 personer per månad kunde omplaceras (när mekanismerna började 

användas var siffran 87 per månad).  

Rutinerna används nu i tillämpliga delar för de frivilliga omplaceringar som organiseras från 

fall till fall. 

51 Kommissionen noterar att endast fyra medlemsstater uppgav att många migranter avvikit. 

Majoriteten av de omplacerade sökande stannade i omplaceringslandet. 

52 Kommissionen övervakade kontinuerligt genomförandet av mekanismerna, och har 

sammanställt 15 rapporter om omplacering och vidarebosättning fram till maj 2018. 

Kommissionen anser därför att ytterligare utvärderingar inte är nödvändiga. 

Kommissionen vill understryka att de uppgifter som presenteras i figur 7 endast omfattar fyra 

medlemsstater (och att siffrorna från Estland inkluderar vidarebosättning). 

58 Behoven har förändrats så att tyngdpunkten i dag ligger mindre på kapacitet för första 

mottagande. Det finns dock fortfarande brådskande behov, eftersom trycket på asylsystemen 

är så högt. Det är nödvändigt att inrätta system för permanent boende (där sådana inte finns 

eller inte räcker till), utforma nya och systematiska integrationsstrategier samt öka 
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återvändandet. Katastrofbiståndsprojekt inom dessa områden behöver alltid inledas med 

mycket kort varsel, även om de bidrar till att stärka medlemsstaternas system på medellång 

till lång sikt, vilket överensstämmer med Amifs mål och bidrar till hållbarheten i den 

finansiering som tillhandahålls. 

60 Kommissionen har föreslagit att katastrofbistånd inom nästa fleråriga budgetram ska 

inkluderas i den tematiska facilitet som omfattas av framtidsfondernas allmänna kontroll- och 

övervakningsram.  

Ruta 4 Exempel på ett projekt utan output- och utfallsindikatorer 

När det gäller EMAS IT-1 följde projektledarna utvärderingskommitténs rekommendationer 

och vidarebefordrade dem till Italien. Under projektförberedelserna fördes en diskussion på 

lokal nivå mellan italienska myndigheter och generaldirektoratet för migration och inrikes 

frågor om behovet av relevanta indikatorer. Det fanns dock en stark motvilja från italienska 

myndigheters sida att inkludera sådana indikatorer.  

Till slut ansågs det viktigare att gå vidare med undertecknandet av bidragsavtalet, även utan 

bra outputindikatorer, så att åtgärden kunde få avsedd effekt, även om denna effekt inte skulle 

kunna mätas på ett bra sätt.  

Under genomförandet av projekt består övervakningen i första hand av granskning av 

lägesrapporter. Detta ger generaldirektoratet för migration och inrikes frågor möjlighet att 

kompensera för avsaknaden av lämpliga indikatorer genom att begära ytterligare 

klargöranden och tydlig operativ information. När det gäller det här specifika projektet 

mottogs en första lägesrapport i maj 2019. Kommissionen gör också övervakningsbesök för 

att kontrollera projektens resultat och effekter.    

Överlag övervakade kommissionen noga hur projekten faktiskt utvecklades, även genom 

operativa kontrollbesök. 

61 Kommissionen välkomnar revisionsrättens konstaterande att katastrofbiståndsprojekten 

inte överlappade de nationella programmen, eller Easos och Frontex insatser. 

62 Se kommissionens svar avseende punkt 58. 

Ruta 5 Biståndets övergång från nödsituationer till strukturellt stöd på längre sikt 

Gällande EMAS GR-2 beslutade kommissionen att ge katastrofbistånd i ett läge där den 

ansvariga myndigheten ännu inte var fullt fungerande och operativ, vilket innebar att den 

förfinansiering som ingick i det nationella programmet inte kunde betalas ut. Eftersom det 

nationella programmet inte kunde användas för att avhjälpa krissituationen på marken var det 

berättigat att bevilja katastrofbistånd.  

Gällande projektet EMAS IT-1 anser kommissionen att det fanns behov av katastrofbistånd 

(brådskande och särskilda behov för vilka det inte fanns ytterligare budgetmedel tillgängliga 

från Amif). Inom ramen för halvtidsöversynen av de nationella programmen 2017 samt 

utifrån de färdplaner som Italien och Grekland lämnade in 2015, och i Greklands fall baserat 

på kommissionens rekommendationer om återupptagandet av överföringar i enlighet med 
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Dublinförordningen, identifierades vissa brådskande och särskilda behov för vilka det inte 

gick att göra ytterligare medel tillgängliga för de nationella programmen för Amif. 

Behovet av större kapacitet med avseende på utrustning och tolkning (såväl språklig som 

kulturell) inom de delar av ”Questure” som hanterar asylansökningar lyftes fram av italienska 

myndigheter i samtal med generaldirektoratet för migration och inrikes frågor i november 

2017. Det var dock inte förrän i juni 2018, när den nya regeringen tillträdde, som ett 

projektförslag presenterades och sedan diskuterades utförligt. Dessa faktorer gjorde att det 

dröjde innan ansökan om finansiering för EMAS IT-1 kunde sammanställas och slutföras. 

Ansökan godkändes i juli 2018 och bidragsavtalet undertecknades i oktober 2018. Projektet 

pågår fortfarande. Den första lägesrapporten skickades till generaldirektoratet för migration 

och inrikes frågor i maj 2019.  

63 En strukturerad mekanism med en nyckel för fördelningen mellan länder löser inte 

situationer där akuta behov utöver tillgängliga budgetmedel uppstår, eftersom sådana behov 

ständigt förändras.  

Kommissionen anser att befintliga mekanismer är tillräckliga för att säkerställa att 

katastrofbiståndet fördelas rättvist mellan medlemsstaterna. Kommissionen omprövar 

regelbundet behoven i synnerhet hos de medlemsländer som befinner sig i frontlinjen. 

Det finns flera sätt att hantera otillräckliga budgetmedel, såsom omprioriteringar inom det 

nationella programmet, en ansökan om katastrofbistånd eller att begära mer budgetmedel.  

64 Kommissionen tillägger att den inför nästa fleråriga budgetram planerar att fastställa en 

uppsättning allmänna parametrar för fördelning av katastrofbistånd till medlemsstaterna. 

Kommissionen avser att i samband med nästa fleråriga budgetram införa sådana allmänna 

parametrar i de framtida arbetsprogrammen inom den tematiska facilitet som ingår i fonderna 

för inrikes frågor. Kommissionen beräknar dock att en sådan metod kommer att införas senast 

i mitten av 2021. 

Ruta 6 Exempel på Amif-projekt för katastrofbistånd som inte till fullo uppnådde sina 

mål  

När det gäller EMAS IT-3 vill kommissionen framhålla att ett annat skäl till att färre 

omlokaliseringskandidater bodde i de särskilda mottagningscentrum för omplacering som 

finansierades av katastrofbiståndsprojektet var att det i vissa av dessa specialiserade 

mottagningscentrum fanns sårbara asylsökande med särskilda behov som inte enkelt kunde 

överföras till andra centrum för att ge plats åt omlokaliseringskandidaterna. 

68 Den fleråriga strategiska planeringen av Amifs nationella program är välstrukturerad. Det 

som kan förbättras är mekanismerna för att snabbt anpassa ett nationellt program till behov 

som förändras i takt med migrationsmönstren, och till effekterna av sittande regeringars 

politiska beslut. 

69 Se kommissionens svar avseende punkt 68. 
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71 Eftersom de två projekten genomfördes inom ramen för Amifs nationella program har 

kommissionen inte deltagit i arbetet med att välja projekt eller i förberedelserna av 

bidragsavtalen (som undertecknades av den ansvariga myndigheten för Amif i Italien och de 

berörda projektmottagarna), under vilka en eventuell geografisk överlappning kunde ha 

upptäckts och åtgärdats. 

72 Kommissionen påpekar att Frontex operativa stöd till medlemsstaterna och Amifs 

nationella program stöder samma typ av åtgärder för ofrivilligt återvändande, men på ett 

kompletterande sätt.  

Möjligheten att anordna återvändandeinsatser med finansiering från Amifs nationella 

program ger medlemsstaterna flexibilitet att genomföra återvändandeåtgärder i fall där 

Frontex inte kan ge stöd eller enligt medlemsstaternas uppfattning inte behöver delta. 

73 Gällande orsakerna till denna försening i Grekland, se kommissionens svar avseende ruta 

5. 

76 Kommissionen vill dock påpeka att kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/207, 

genom vilken den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen inrättades, antogs den 

3 oktober 2016. Ramen omfattade utvärderingsfrågor för båda fonderna samt förteckningar 

över vanliga resultat- och effektindikatorer. Det är viktigt att notera att vanliga mätindikatorer 

för specifika mål redan fanns angivna i de rättsliga grunderna för respektive fond. Det fanns 

alltså redan från början ett system som används för att övervaka resultaten av de nationella 

programmen via de årliga genomföranderapporterna. 

77 För såväl resultat- och effektindikatorerna som för de vanliga indikatorerna, som ingår i de 

nationella programmen, sattes utgångsvärdena till noll, eftersom programmen ansågs vara 

nya. På så sätt kunde fondens bidrag mätas skilt från andra faktorer. 

Det lämnades till medlemsstaterna att sätta upp mål, så att dessa kunde anpassas till läget i 

respektive land. 

78 Kommissionen har föreslagit att katastrofbistånd inom nästa fleråriga budgetram ska 

inkluderas i den tematiska faciliteten och omfattas av framtidsfondernas allmänna kontroll- 

och övervakningsram. 

Enligt kommissionens förslag ska resultatmätningsramen ses över och i sin nya form omfatta 

både output- och resultatindikatorer. Milstolpar för outputindikatorer och mål för output- och 

resultatindikatorer kommer att anges. Detta gäller alla de fonder som förvaltas gemensamt 

och omfattas av förordningen om gemensamma bestämmelser. Utgångsvärdet kan vara noll 

endast för outputindikatorer. Katastrofbistånd kan ges med vilken förvaltningsmetod som 

helst. Även när bistånd ges via direkt förvaltning kommer denna övervakningsram att 

användas. 

79 I syfte att avhjälpa begränsningarna i förordning (EG) nr 862/2007 lade kommissionen 

fram ett ändringsförslag i maj 2018. Förslaget syftar till att uppfylla behovet av mer 

detaljerad statistisk om asyl och kontrollerad migration, särskilt om ensamkommande barn 

och återvändande, där uppgifter lämnas in oftare och i rätt tid. Politisk enighet nåddes i 
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samband med trepartsdialogen den 31 januari 2019, men kompromissen bekräftades aldrig av 

Coreper. Vissa medlemsstater menade att kompromissförslaget fortfarande skulle innebära en 

avsevärd ökning av arbetsbördan och ville inte godkänna det. Europaparlamentet antog den 

16 april 2019 sitt betänkande vid första behandlingen. Förhandlingarna med det nya 

parlamentet och rådet kommer att tas upp igen under andra halvan av året. 

80 Kommissionen har i sitt förslag (COM(2018) 307 final) lagt tonvikten på de viktigaste av 

de förändringar som behövs, för att begränsa den ytterligare arbetsbördan för 

medlemsstaterna. De ändringar som föreslås bygger till stor del på befintlig frivillig 

datainsamling som utvecklats i samarbete med nationella myndigheter och också utförs i de 

flesta länder. 

81 Eurostat samlar dock in uppgifter om pågående asylansökningar varje månad. Här ingår 

uppgifter om antalet personer med pågående ansökningar i samtliga instanser i det 

administrativa och/eller juridiska förfarandet.  

Easo rapporterar varje månad om antalet pågående ärenden i första instans, uppdelat efter 

varaktighet (< 6 månader respektive > 6 månader). Datainsamlingen håller på att förbättras 

tack vare systemet för tidig varning och beredskap, där data samlas in från medlemsstaterna.  

82 Se kommissionens svar avseende punkt 80. 

87 Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor har upprättat ett internt 

samrådsförfarande som tillämpas under programplanering (politisk dialog) och godkännande, 

inklusive översyn, av Amifs nationella program. Inom ramen för förfarandet deltar och 

rådfrågas politikenheter, även de som ansvarar för relationerna med byråerna, i samband med 

både den politiska dialogen och godkännandeprocessen. Generaldirektoratet för migration 

och inrikes frågor har gällande insatserna i Grekland och Italien 2019 ställt detaljerade frågor 

till Easo för att bl.a. säkerställa att insatserna inte överlappar åtgärder finansierade av Amif. 

Slutligen har Easo, i syfte att uppnå en bättre samordning av insatserna i Grekland, inbjudits 

att delta i styrkommitténs månatliga möten om finansieringsplanen för 2019 i Aten, där även 

genomförandet av det nationella programmet diskuteras. 

Kommissionen gör också en bedömning av byråernas operativa planer för att undvika 

eventuella överlappningar med katastrofbistånd eller specifika insatser inom ramen för de 

nationella programmen. 

89 Kommissionen önskar precisera att Easos insatser i Grekland har två syften,  dels att 

stödja strukturreformer för att bygga upp ett robust, motståndskraftigt system som tål kriser, 

och dels att ge operativt stöd, dvs. att genomföra kärnuppgifter som är medlemsstaternas 

ansvar, som en del i ett strukturerat EU-system för stöd i migrationshanteringen i enlighet 

med den grundläggande solidaritetsprincipen (så som denna avspeglas i förslaget om EU:s 

asylbyrå). Med tanke på situationen i Grekland – som ju befinner sig i frontlinjen – är det i 

nuläget alltför tidigt att överväga en utfasning av Easos insatser. Easos operativa planer 

omfattar dock fler åtgärder som syftar till att bygga upp de grekiska myndigheternas kapacitet 

och öka deras egenansvar. 



 

SV   SV 
11 

 

92 Kommissionen delar revisionsrättens bedömning och påminner om att den oavbrutet 

uppmanat medlemsstaterna att utse experter. 

Ruta 7 Operativa problem som påverkar Easos stöd till asylförfaranden på de grekiska 

öarna 

Kommissionen delar revisionsrättens övergripande bedömning av den aktuella tidsperioden, 

som ligger i linje med rekommendationerna i dess regelbundna rapporter om den europeiska 

migrationsagendan. Kommissionen har vid flera tillfällen lyft fram behovet av ett mer 

enhetligt tillvägagångssätt vid sårbarhetsanalyser, vilket har resulterat i i) att en ny mall och 

manual sammanställdes under 2018, ii) att Grekland i april 2019 utfärdade anvisningar i 

frågan, och iii) att Easo och den grekiska asylmyndigheten i juni 2019 kom överens om 

ändringar av gemensamma standardrutiner och arbetsflöden.  

96 Det stämmer visserligen att Frontex återvändandestöd och Amifs nationella program 

stöder samma typ av åtgärder för ofrivilligt återvändande, men det sker på ett kompletterande 

sätt. Systemet har utformats för att vara flexibelt, så att medlemsstaterna kan välja den modell 

de finner mest praktisk och öka antalet återvändanden, i linje med EU:s mål att effektivisera 

återvändandena.   

Möjligheten att finansiera återvändandeinsatser via Amifs nationella program ger 

medlemsstaterna flexibilitet att genomföra återvändanden även i lägen där Frontex inte kan 

erbjuda stöd. 

Frontex ska utnyttja hela sin potential att erbjuda assistans vid åtgärder som har med 

återvändande att göra, genom att använda EU:s finansieringsinstrument på ett flexibelt och 

kompletterande sätt. 

I och med det ökade stödet från Frontex kan medlemsstaterna omfördela resurser från Amif 

för att tillgodose andra relevanta behov. 

97 Se kommissionens svar avseende punkt 87 – Frontex omfattas av liknande förfaranden. 

Kommissionen påpekar att Frontex rådfrågas under programplaneringen av Amifs 

återvändandeinsatser. 

Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor har upprättat ett internt 

samrådsförfarande som tillämpas under programplaneringen (den politiska dialogen) och 

godkännandet, inklusive översyn, av Amifs nationella program. Inom ramen för förfarandet 

deltar och rådfrågas politikenheter, även de som ansvarar för relationerna med byråerna, i 

samband med både den politiska dialogen och godkännandeprocessen.  

Medlemsstaten är dessutom skyldig att ha lämpliga mekanismer på plats för att säkerställa 

komplementariteten mellan de olika verktygen för och källorna till finansiering. När det 

gäller Grekland får den grekiska polisen stöd via både Amifs och Frontex verktyg, och 

ansvarar för att samordna det kompletterande stödet från båda verktygen. 

105 Kommissionen delar revisionsrättens bedömning och påpekar att kommissionen vid 

upprepade tillfällen har uppmanat Grekland att anta ett mer strategiskt tillvägagångssätt inom 
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asyl- och migrationshanteringen, där alla möjligheter i EU:s lagstiftning och den nationella 

lagstiftningen utnyttjas. Vidare fortsätter kommissionen att stödja den grekiska 

asylmyndigheten via katastrofbistånd. 

Ruta 9 Brist på arbetsutrymme vid den grekiska asylmyndigheten 

Kommissionen noterar att det också finns andra möjligheter (såsom dubbla skift eller ökad 

produktivitet genom ett mer strategiskt arbetssätt). Kommissionen vill betona att den 

fortsätter att stödja den grekiska asylmyndigheten via katastrofbistånd, och att den som en del 

i detta stöd har begärt att myndigheten i samarbete med Easo ska presentera en plan för hur 

en betydande minskning av eftersläpningen ska åstadkommas under de kommande åren.   

107 Kommissionen noterar att det enligt EU-rätten för närvarande är det EU-land där första 

inresan sker som har det huvudsakliga ansvaret för att pröva en asylansökan. Detta är 

anledningen till det ökade stödet till Grekland – ekonomiskt, operativt och tekniskt – från 

Easo och kommissionen. 

108 Kommissionen noterar att den har beviljat omfattande finansiering till stöd för 

asylförfarandena på de grekiska öarna.   

Ruta 10 Problem som påverkar det påskyndade gränsförfarandets effektivitet 

Kommissionen noterar att den har finansierat utstationering av läkare till samtliga öar med 

mottagningscentrum.  

114 Kommissionen noterar att Easo och den grekiska asylmyndigheten nyligen har ändrat 

sina standardrutiner för att få till stånd ett mer effektivt system för hantering av 

sårbarhetsanalyser. 

135 Möjligheten för nationella myndigheter att ömsesidigt erkänna andra medlemsstaters 

återvändandebeslut har funnits sedan 2001, i enlighet med direktiv 2001/40/EG. Emellertid 

saknas medel för att säkerställa informationsutbytet om fattade återvändandebeslut, vilket gör 

det svårt att utnyttja denna möjlighet i praktiken.  

Förordning (EU) 2018/1860 av den 28 november 2018 om användning av Schengens 

informationssystem för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 

medlemsstaterna kommer att underlätta den praktiska tillämpningen av reglerna om 

ömsesidigt erkännande av återvändandebeslut. 

Denna förordning trädde i kraft i december 2018 och kommer att kunna tillämpas när de 

nödvändiga tekniska åtgärderna har vidtagits. Senast den 28 december 2021 ska 

kommissionen besluta om ett startdatum för SIS-åtgärderna. 

142 Kommissionen noterar att ett nytt treårigt program för frivilligt återvändande och 

återanpassning inom ramen för Amifs nationella program har funnits på plats i Grekland 

sedan september 2019. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
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146 Det betydande ekonomiska och operativa stöd som kommissionen och relevanta EU-

byråer har bidragit med har gjort avsevärd skillnad. Utan detta stöd hade situationen på 

marken varit ännu svårare i de länder som befinner sig i frontlinjen, särskilt Italien och 

Grekland. När stödet från EU bedöms får det inte heller glömmas bort att det juridiska och 

politiska ansvaret för hanteringen av migrationsströmmarna på italienskt eller grekiskt 

territorium hela tiden vilade uteslutande på myndigheterna i respektive land. Varken 

kommissionen eller EU-byråerna har någon exekutiv makt i medlemsstaterna och kunde 

således aldrig ta över grekisk eller italiensk myndighetsutövning, oavsett bristerna i de 

nationella asyl- och återvändandeförfarandena. 

147 Se kommissionens svar avseende punkt 23. 

148 Kommissionen upprepar att det är medlemsstaterna som måste genomföra 

rekommendationerna. De medlemsstater som bidrar med experter avgör vilka personer som 

ska utstationeras och hur länge, på grundval av den tillämpliga rättsliga ramen. 

När det gäller utstationeringen av Frontex-personal vill kommissionen understryka att det i 

och med migrationsströmmarnas oförutsägbara och årstidsbundna karaktär fortfarande är 

nödvändigt med en permanent närvaro vid mottagningscentrumen, något som visat sig i 

samband med de ad hoc-lösningar för omplacering som följt på 2019 års landstigningar. Det 

är dessutom mycket komplicerat att återutstationera experter, som ju till stor del 

tillhandahålls av medlemsstaterna. Kommissionen förespråkar en flexibel metod där en 

kombination av permanenta och mobila team kan ta hand om landstigningarna i södra Italien. 

150 Se kommissionens svar avseende punkterna 36, 41, 44 och 48. 

Kommissionen understryker att genomförandet av de tillfälliga omplaceringsmekanismerna 

har varit mycket framgångsrikt. 

Mekanismerna var aldrig utformade för något annat än omplacering från Grekland och Italien 

av ett begränsat antal asylsökande i behov av internationellt skydd. Dessa utgjorde endast en 

liten andel av de nyanlända i de aktuella medlemsstaterna, varav en majoritet i det italienska 

fallet på grund av sin nationalitet inte var behöriga för omplacering. 

151 Se kommissionens svar avseende punkterna 48 och 150.   

152 I sin lägesrapport om genomförandet av den europeiska migrationsagendan från den 16 

maj 2018 noterar kommissionen att 96 % av de som var behöriga för omplacering (dvs. 

asylsökande vars ärenden var Greklands eller Italiens ansvar, som var av någon av de 

nationaliteter som gav behörighet till omplacering, som var registrerade för omplacering och 

som inte innebar något hot mot den allmänna ordningen eller den nationella säkerheten) 

också omplacerades. De som uteslutits av ordnings- eller säkerhetsskäl kan inte beaktas, 

eftersom de faktiskt inte uppfyllde behörighetskriterierna i besluten.   

Kommissionen har inte gjort någon specifik uppföljning av situationen i de mottagande 

medlemsstaterna. 

Rekommendation 1 – Använd de lärdomar som dragits som erfarenhetsbas för en 

eventuell framtida mekanism för frivillig omplacering 
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Kommissionen godtar rekommendationen. 

153 Kommissionen har föreslagit att katastrofbistånd inom nästa fleråriga budgetram ska 

inkluderas i den tematiska facilitet som omfattas av de framtida fondernas allmänna kontroll- 

och övervakningsram. 

154 Två projekt inom biståndet i nödsituationer pågick fortfarande när revisionen utfördes. 

155 Den fleråriga strategiska planeringen av Amifs nationella program är välstrukturerad. Det 

som kan förbättras är mekanismerna för att snabbt anpassa ett nationellt program till behov 

som förändras i takt med migrationsmönstren, och till effekterna av sittande regeringars 

politiska beslut. 

Kommissionen arbetar sedan 2017 tillsammans med Grekland i ett projekt för heltäckande 

behovsbedömningar och finansiell planering. Grekiska myndigheter lämnar varje år in en 

finansieringsplan som regelbundet kontrolleras och ses över av en styrkommitté bestående av 

representanter från berörda grekiska ministerier, Europeiska kommissionen och Easo (se även 

kommissionens svar avseende punkt 68). 

157 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/207, genom vilken den gemensamma 

övervaknings- och utvärderingsramen inrättades, antogs den 3 oktober 2016. Ramen 

omfattade utvärderingsfrågor för båda fonderna samt förteckningar över vanliga resultat- och 

effektindikatorer. Det är viktigt att notera att vanliga mätindikatorer för specifika mål redan 

fanns angivna i de rättsliga grunderna för respektive fond och att det alltså redan från början 

fanns ett system. 

Rekommendation 2 – Stärk förvaltningen av Amifs program för katastrofbistånd och 

nationella program 

a) Kommissionen godtar rekommendationen.  

Inför nästa fleråriga budgetram planerar kommissionen att fastställa en uppsättning allmänna 

parametrar för fördelning av katastrofbistånd till medlemsstaterna. 

Kommissionen avser att i nästa fleråriga budgetram införa sådana allmänna parametrar i 

arbetsprogrammen inom den tematiska facilitet som ingår i fonderna för inrikes frågor.  

b) Första strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen och kommer att fortsätta att 

göra allt i sin makt för att få genomförandepartner och medlemsstater att ange Racer-

indikatorer med lämpliga mål och utgångsvärden i alla ansökningar om katastrofbistånd. Det 

kommer emellertid alltid att finnas fall där det krävs omfattande reflektion för att fastställa 

indikatorer, eller där komplexiteten är för stor för att målen ska kunna förutsägas eller 

utgångsvärdena bedömas. I sådana fall kan det hända att kommissionen ändå måste godta 

otillräckliga indikatorer eller oprecisa mål för att kunna tillgodose ett brådskande behov av 

ekonomiskt stöd. Kommissionen kommer att mildra problemen genom att fortsätta övervaka 

projekten noggrant, för att hjälpa medlemsstaterna att uppnå bästa möjliga output och utfall 

på marken.  
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Kommissionen kommer alltså inte att sluta bevilja katastrofbistånd endast av den anledningen 

att det saknas tillräckliga indikatorer, eftersom den också har en stabil kontroll- och 

övervakningsram att förlita sig på för att säkerställa att resultat nås på marken.  

b) Andra strecksatsen: Kommissionen godtar denna rekommendation. Detta kommer att 

göras i samband med den efterhandsutvärdering som föreskrivs i förordning (EU) 

nr 514/2014. 

b) Tredje strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen. Kommissionen har redan 

inkluderat output- och resultatindikatorer för perioden 2021–2027 i Amif-förslaget, så att 

både de nationella programmen och katastrofbiståndet omfattas av indikatorer med 

utgångsvärden och mål.  

c) Kommissionen godtar denna rekommendation. Gällande Easos verksamhetsplaner för 

2020 för Grekland och Italien inleddes samtal mellan generaldirektoratet för migration och 

inrikes frågor och Easo redan i juni 2019, för att säkerställa synergier med pågående och 

planerade insatser inom ramen för de nationella programmen och katastrofbiståndet. 

Dessutom utarbetar Easo i det italienska fallet sina årliga verksamhetsplaner i nära samarbete 

med den avdelning inom det italienska inrikesministeriet som kontrollerar Italiens Amif-

ansvariga myndighet, vilket underlättar synergier med de nationella programmen. 

159 Se kommissionens svar avseende ruta 7 samt avseende punkterna 29–30 gällande 

utstationering av nationella experter. 

160 Frontex återvändandestöd och Amifs nationella program ger stöd till samma typ av 

åtgärder för ofrivilligt återvändande, men på ett kompletterande sätt. Möjligheten att 

finansiera återvändandeinsatser via Amifs nationella program ger medlemsstaterna flexibilitet 

att genomföra återvändanden även i lägen där Frontex inte kan erbjuda stöd. 

Rekommendation 5 – Förbättra administrationen av de nationella asylförfarandena 

a) Kommissionen godtar rekommendationen. Kommissionen är fast besluten att fortsätta 

stödja de grekiska myndigheterna så att eftersläpningen av ärenden i första instans kan 

avhjälpas.  

Kommissionen understryker i) att det finns ett antal problem som grekiska myndigheter 

måste lösa om kommissionen och Easo ska kunna öka sitt stöd till den grekiska 

asylmyndigheten (se ruta 7 ovan), och ii) att det är medlemsstaten som är behörig att fatta 

beslut i asylärenden (dvs. att konkret minska eftersläpningen). 

b) Kommissionen godtar rekommendationen. Kommissionen är fast besluten att stödja 

överklagandemyndigheterna i Grekland. 

Kommissionen understryker i) att det grekiska rättssystemets organisation faller under 

medlemsstatens behörighet, och ii) att Easo redan ger stöd till överklagandemyndigheterna i 

form av rapportörer (som inte deltar i beslutsfattandet).   

c) Kommissionen godtar denna rekommendation. Kommissionen understryker att 

genomförandet beror på slutresultatet av pågående lagstiftningsförfaranden gällande 
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närliggande rättsakter som i nuläget är föremål för interinstitutionella förhandlingar. Det 

handlar om kommissionens förslag från 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och 

internationellt skydd (COM(2018) 307 final) samt kommissionens förslag till en förordning 

om Europeiska unionens asylbyrå (COM(2018) 633 final).  

Rekommendation 6 – Ge mer stöd till nationella återvändandeförfaranden 

a) Kommissionen godtar rekommendationen. 

Kommissionen är fast besluten att fortsätta stödja de grekiska och italienska myndigheterna 

så att orsakerna till det låga antalet återvändanden kan avhjälpas. Kommissionen har redan 

genomfört åtgärder som låg inom ramen för dess mandat och som måste införas av grekiska 

och italienska myndigheter.  

b) Kommissionen godtar rekommendationen.  

I sammanhang som rör omfattande partnerskap med tredjeländer kommer kommissionen att 

överväga en effektiv, sammanhängande användning av politiska och andra verktyg för att 

stärka samarbetet kring återvändande och återtagande och öka sitt inflytande i tredjeländerna. 

När den nya viseringskodexen träder i kraft i februari 2020 införs genom en specifik 

bestämmelse möjligheter till visumrestriktioner för länder utanför EU som inte samarbetar 

kring återtagande. 

Kommissionen har dessutom mandat från medlemsstaterna att i samband med 

förhandlingarna om den ram som ska gälla efter Cotonou-avtalets utlöpande se till att mer 

konkreta bestämmelser om återtagande införs i det framtida avtalet. 

c) Kommissionen godtar rekommendationen. 

d) Kommissionen godtar denna rekommendation.  

Kommissionen understryker att det är medlemsstaterna som har huvudansvaret för 

datainsamlingen. 


