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Revisorerna granskar EU:s migrationshantering 
Europeiska revisionsrätten arbetar med en revision av EU:s migrationshantering. Revisorerna 
kommer särskilt att bedöma om målen för stödet till Grekland och Italien har uppnåtts och om 
asyl- och återvändandestrategierna har varit ändamålsenliga och genomförts snabbt. De 
kommer att granska de projekt som har fått stöd för att fastställa deras relevans, utvärdera 
deras utformning och se om de leder till avsedda resultat. De kommer även att titta på 
uppföljningsförfaranden för att se om resultaten har förbättrats. 

Revisorerna offentliggör i dag en förhandsbeskrivning av en revision som gäller EU:s 
migrationshantering. Förhandsbeskrivningar (som tidigare benämndes bakgrundsdokument) 
innehåller information om en pågående granskningsuppgift. De är en källa till information för 
dem som är intresserade av den politik eller de program som granskas.  

”Utmaningarna i samband med migration avslöjade brister i EU:s asyl- och migrationspolitik och i 
förvaltningen av de yttre gränserna. Etablerade system utsattes för stora påfrestningar som i 
några fall till och med medförde att de tillfälligt upphävdes. Rätt åtgärder och rätt rättslig ram 
måste genomföras för att migrationen ska kunna hanteras,” sade Leo Brincat, den ledamot av 
revisionsrätten som ansvarar för revisionen. 

Migrationskrisen var som värst 2015 när över en miljon människor försökte nå EU. Även om 
antalet nu har sjunkit till samma nivå som före krisen migrerar tiotusentals människor 
fortfarande till unionen.  

Eftersom Grekland och Italien befinner sig i frontlinjen påverkas de länderna mest. 

EU skapade flera åtgärder för att hantera krisen, bland annat inrättades så kallade hotspots och 
systemet för omplacering infördes. Den ursprungliga tanken var att båda skulle vara 
tidsbegränsade. Båda åtgärderna kommer att granskas. Systemet med hotspots innebär att EU-
byråer assisterar medlemsstaterna i frontlinjen med att på plats identifiera, registrera och ta 
fingeravtryck på dem som anländer. Det görs för att man med full respekt för personernas 
grundläggande rättigheter ska kunna fastställa vilka migranter som behöver internationellt skydd. 
Grekland och Italien har vardera fem hotspots.  

Granskningsrapporten ska enligt planerna offentliggöras före slutet av 2019. 
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Meddelande till redaktörer 

EU-revisorernas rapport om migrationshantering blir den fjärde i en serie publikationer om 
migrationspolitiken. I mars 2016 offentliggjorde de en särskild rapport om EU:s utgifter för den 
externa migrationspolitiken i länderna i södra Medelhavsområdet och östra grannskapet fram till 
2014. I april 2017 granskade de systemet med hotspots, och i maj 2018 offentliggjorde de ett 
briefingdokument om integrationen av migranter från länder utanför EU i samhället. Med den 
aktuella revisionen följer de upp det arbete som utfördes för rapporten om hotspots 2017.  

Avsikten med detta pressmeddelande är att presentera huvudbudskapen i Europeiska 
revisionsrättens förhandsbeskrivning av en revision. Hela förhandsbeskrivningen finns på 
www.eca.europa.eu. 
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