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Potentialen hos Frontex återvändandestöd har inte utnyttjats 

101. Organiseringen av återvändandeinsatser via charterflyg där andra medlemsstater 
kan delta (när så är möjligt i enlighet med de tillämpliga bilaterala avtalen/EU-avtalen 
med tredjeländer som är destinationsländer) har visat sig vara ett bra verktyg för att 
minska risken för att planens kapacitet underutnyttjas, under förutsättning att ett 
möjligt större antal återvändandepersoner från olika medlemsstater ökar sannolikheten 
för att passagerare som inte längre kan avresa ersätts i sista minuten. 

Rekommendation 4 – Anpassa Frontex återvändandestöd och utplaceringen av 
experter till mottagningscentrum 

Frontex godtar rekommendationen. 

a) För att ytterligare öka medlemsstaternas medvetenhet om det operativa stöd som 
Frontex erbjuder och för att bättre utnyttja komplementariteten hos den finansiering 
och det stöd som finns att tillgå för medlemsstaterna genom byrån och Amif, har byrån 
fastställt och delgett medlemsstaterna och Europeiska kommissionen en förteckning 
över Frontex tjänster som finns tillgängliga på området återvändande. En än mer 
samordnad strategi har fastställts för EU:s kommande nya finansieringsinstrument för 
återvändanderelaterad verksamhet (Asyl- och migrationsfonden kommer att ersätta 
Amif), där byråns roll i bedömningen av medlemsstaternas årliga program har planlagts. 

b) Frontex har redan betydligt ökat andelen (nästan 100 procent) ledsagare vid ofrivilliga 
återvändanden som har mer än en profil och som stöder återtagandeinsatser från 
Grekland till Turkiet. När de inte är utstationerade för återtagandeinsatser utför 
ledsagare med mer än en profil andra arbetsuppgifter på grundval av de operativa 
behoven (de tar fingeravtryck, arbetar med gränsbevakning osv.). 

c) Antalet Frontex-experter som ger stöd vid mottagningscentrum har anpassats till 
antalet personer som anländer dit. Omlokaliseringen av experter till andra 
gemensamma insatser görs på grundval av de operativa behoven. Från och med maj 
2019 har Frontex utstationerat mobila expertgrupper till Catania med möjlighet att 
stödja de landsättningar som behövs inom hela det operativa området. Anpassningen 
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av utnyttjandenivån för de resurser som sätts in är en pågående process som hela tiden 
omprövas. 
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