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Mottagningscentrumen fungerar, men kritiska problem
kvarstår, säger EU:s revisorer
EU:s system med mottagningscentrum för irreguljära migranter som kommer till Italien och
Grekland har hjälpt till att avsevärt förbättra registreringen, identifieringen och
säkerhetskontrollen av migranter. Men mer behöver göras eftersom tusentals migranter
fortfarande fastnar på de grekiska öarna efter ankomsten enligt en ny rapport från Europeiska
revisionsrätten. Många av dem som drabbas är ensamkommande barn, säger revisorerna, och
mer bör göras för att hjälpa dem.
Ansvaret för gränskontroll och asylhantering ligger i första hand på EU:s medlemsstater.
Europeiska kommissionen införde systemet med mottagningscentrum för att hjälpa Grekland och
Italien att hantera den plötsliga och dramatiska ökningen av migrationen under 2015 och 2016.
Kommissionen ger stöd med syftet att irreguljära migranter ska identifieras, registreras och
lämna fingeravtryck vid ankomsten och sedan slussas vidare till rätt uppföljningsförfarande.
Revisorerna konstaterade att systemet, under mycket svåra och konstant växlande förhållanden,
har underlättat migrationshanteringen i Italien och Grekland. Det tog visserligen längre tid än
planerat att få igång mottagningscentrumen, men de har inneburit att de två ländernas kapacitet
att ta emot migranter har ökat, registreringsförfarandena har förbättrats och samordningen
mellan de olika organ som varit involverade har stärkts. Revisorerna fann dock att de nuvarande
mottagningsanläggningarna i de båda länderna trots ansenligt EU-stöd inte hade kapacitet att på
ett lämpligt sätt ta emot (Italien) eller inkvartera (Grekland) alla de migranter som anlände.
I systemet med mottagningscentrum ska migranter också slussas vidare till rätt
uppföljningsförfarande, det vill säga till det nationella asylförfarandet, omplacering till en annan
medlemsstat (i förekommande fall) eller återvändande till ursprungslandet (eller
transiteringslandet). Men dessa uppföljningsförfaranden tar ofta lång tid och det finns flaskhalsar
inom medlemsstaternas ansvarsområden. I Grekland har nyanlända sedan mars 2016 inte längre
fått åka till fastlandet utan måste lämna in sin asylansökan på mottagningscentrumen. Dessutom
är omplacering inte längre ett alternativ och återsändandet går långsamt. Som ett resultat är
anläggningarna kraftigt överbefolkade; det är fortfarande fler migranter som kommer dit än som
lämnar dem. Eftersom migranterna i Italien får bättre information om omplacering har fler
sökande identifierats och revisorerna varnar för att det största problemet nu är bristen på
Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport.
Hela rapporten finns på www.eca.europa.eu.
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utfästelser från medlemsstaternas sida. Fram till september 2016 hade medlemsstaterna gjort
endast 3 809 formella utfästelser till Italien, vilket ska ses mot bakgrund av den övergripande
utfästelsen om att 34 953 personer skulle omplaceras.
Revisorerna tillägger att ett annat stort bekymmer för de båda länderna är bristen på lämpliga
anläggningar för att inkvartera och hantera ensamkommande barn. Antalet ensamkommande
barn uppskattades till 2 500 i Grekland och fler än 20 000 i Italien i slutet av september.
”I slutet av 2016 rådde det fortfarande brist på lämpliga anläggningar för att inkvartera och
hantera ensamkommande barn i enlighet med internationella normer, både vid
mottagningscentrumen och i nästa led i mottagandet”, sa Hans Gustaf Wessberg, en av de två
ledamöter av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Det problemet behöver
lösas så snart som möjligt.”
Baserat på sina iakttagelser lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till kommissionen
om hur den kan hjälpa medlemsstaterna att förbättra systemet med mottagningscentrum i fråga
om kapacitet, utplacering av experter samt roller och ansvarsområden. För att förbättra
behandlingen av ensamkommande barn rekommenderar de att kommissionen begär att det
utses en barnskyddsansvarig vid varje mottagningsplats.
Meddelande till redaktörer
Ekonomiskt stöd har gjorts tillgängligt för Grekland och Italien från de nationella programmen
inom EU-fonderna Amif och ISF, säger revisorerna, men ingen rapport om användningen av dessa
medel fanns tillgänglig när revisionen gjordes.
Europeiska kommissionen rapporterade att den hade anslagit mer än 350 miljoner euro till
Grekland i nödhjälp sedan början av 2015 och mer än 190 miljoner euro i humanitärt bistånd.
Den nödhjälp som getts till Italien fram till slutet av 2016 uppgick till totalt närmare 63 miljoner.
När revisionen gjordes fanns det ingen rapport om hur dessa medel hade använts till
mottagningscentrum.
Den särskilda rapporten EU:s svar på flyktingkrisen: systemet med mottagningscentrum
(hotspots) är resultatet av en granskning som leddes gemensamt av två ledamöter av Europeiska
revisionsrätten, Hans Gustaf Wessberg och lstvan Szabolcs Fazakas. Rapporten finns på 23 EUspråk på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu).
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