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De migratiehotspots werken, maar er spelen nog cruciale
kwesties, aldus EU-controleurs
De zogenaamde “hotspotbenadering” van de EU met betrekking tot in Italië en Griekenland
aankomende irreguliere migranten heeft ertoe bijgedragen dat de identificatie, registratie en
veiligheidscontrole van migranten aanzienlijk is verbeterd. Volgens een nieuw verslag van de
Europese Rekenkamer is er echter meer nodig, aangezien duizenden migranten na hun
aankomst nog steeds zijn gestrand op de Griekse eilanden. Velen hiervan zijn onbegeleide
minderjarigen en volgens de controleurs moet er meer worden gedaan om ze te helpen.
De verantwoordelijkheid voor grenscontrole en de behandeling van asielaanvragen ligt in de
eerste plaats bij de EU-lidstaten. De Europese Commissie voerde de hotspotbenadering in om
Griekenland en Italië te helpen omgaan met de migratie, die in 2015 en 2016 plotseling
dramatisch toenam. Vanuit deze benadering wordt steun verleend om ervoor te zorgen dat de
irreguliere migranten bij aankomst worden geïdentificeerd en geregistreerd en dat de relevante
vervolgprocedure wordt ingeleid, nadat er vingerafdrukken zijn afgenomen.
De controleurs stelden vast dat de hotspotbenadering heeft bijgedragen tot een verbetering van
het migratiebeheer in Italië en Griekenland onder zeer lastige en constant veranderende
omstandigheden. Hoewel het langer duurde dan gepland om de hotspots op te zetten, groeide
daardoor wel de capaciteit van de twee landen om migranten op te vangen, verbeterden de
registratieprocedures en werd de coördinatie tussen de verschillende betrokken agentschappen
versterkt. Toch constateerden de controleurs dat de opvangfaciliteiten in beide landen ondanks
de aanzienlijke EU-steun nog niet toereikend waren om het aantal binnenkomende migranten
naar behoren op te vangen (Italië) of onder te brengen (Griekenland).
Volgens de hotspotbenadering moet verder de juiste vervolgprocedure voor de migrant worden
ingeleid: een nationale asielaanvraag, herplaatsing in een andere lidstaat (waar passend) of
terugkeer naar het land van herkomst (of doorreis). Deze vervolgprocedures verlopen echter
vaak langzaam en hebben te kampen met knelpunten die onder de verantwoordelijkheid van de
lidstaten vallen. In Griekenland mochten nieuwe binnenkomende migranten sinds maart 2016
niet langer naar het vasteland doorreizen; in plaats daarvan moesten ze hun asielaanvraag in de
hotspot indienen. Tevens is herplaatsing geen optie meer, en de terugkeer verloopt traag. Als
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gevolg daarvan komen er meer migranten aan in de hotspots dan er weggaan, en zijn de hotspots
zwaar overbezet. Aangezien migranten in Italië betere informatie ontvangen over herplaatsing,
zijn er meer kandidaten geïdentificeerd, en nu is het grootste probleem het tekort aan
toezeggingen van de lidstaten, zo waarschuwen de controleurs. In september 2016 waren er
slechts 3 809 formele toezeggingen gedaan door de lidstaten aan Italië (op een totale verbintenis
om 34 953 personen te herplaatsen).
De controleurs voegen daaraan toe dat een ander groot probleem voor beide landen het gebrek
is aan geschikte faciliteiten om onbegeleide minderjarigen (waarvan er eind september 2016
naar schatting 2 500 in Griekenland en meer dan 20 000 in Italië waren) onder te brengen en hun
dossier af te handelen.
“Eind 2016 waren er zowel in de hotspots als in de volgende fase van het opvangproces nog
steeds onvoldoende geschikte faciliteiten om onbegeleide minderjarigen onder te brengen en hun
dossier af te handelen overeenkomstig de internationale normen”, aldus de heer Hans Gustaf
Wessberg, een van de twee leden van de Europese Rekenkamer die verantwoordelijk zijn voor
dit verslag. “Deze kwestie moet dringend worden aangepakt.”
Op basis van deze opmerkingen doen de controleurs een aantal aanbevelingen aan de Commissie
om de lidstaten bij te staan bij het verbeteren van de hotspotbenadering met betrekking tot de
capaciteit, de inzet van deskundigen en de taken en verantwoordelijkheden. Voor een betere
behandeling van onbegeleide minderjarigen bevelen zij aan dat de Commissie verzoekt om de
benoeming van een functionaris kinderbescherming voor iedere locatie.
Noot voor de redactie
Er was financiële steun beschikbaar voor Griekenland en Italië uit de nationale programma’s in
het kader van het AMIF en het ISF van de EU, maar ten tijde van de controle was er geen verslag
over de besteding van deze middelen voor de hotspots beschikbaar, aldus de controleurs.
De Europese Commissie heeft gerapporteerd dat zij sinds begin 2015 meer dan 350 miljoen euro
aan noodhulp, en meer dan 190 miljoen euro aan humanitaire steun heeft toegekend aan
Griekenland. De tot eind 2016 aan Italië verstrekte noodhulp bedroeg in totaal bijna 63 miljoen
euro. Ten tijde van de controle was er geen verslag beschikbaar over de besteding van deze
middelen voor hotspots.
Twee leden van de Europese Rekenkamer, de heren Hans Gustaf Wessberg en lstvan Szabolcs
Fazakas, hielden gezamenlijk toezicht bij speciaal verslag "De EU-reactie op de vluchtelingencrisis:
de 'hotspotbenadering'". Het verslag is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK
(eca.europa.eu).
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