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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 13. november 2019 

Migrationsstyring i Grækenland og Italien: Tiden er inde til at lukke hullet 
mellem mål og resultater, siger EU-revisorerne 

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret bør EU øge indsatsen inden for asyl, 
omfordeling og tilbagesendelse af migranter for bedre at nå målene med sin støtte. 
Nødomfordelingsordningerne nåede ikke deres mål, og hovedformålet om at mindske presset 
på Grækenland og Italien blev kun delvis opfyldt. Trods øget asylbehandlingskapacitet i begge 
lande er der fortsat lange behandlingstider og flaskehalse, og tilbagesendelsen af irregulære 
migranter er stadig lav og problematisk i hele EU. 

I de seneste år har EU oplevet hidtil usete migrationsstrømme, som toppede i 2015 og førte til en stigning i 
antallet af asylansøgninger, navnlig i Grækenland og Italien. For at håndtere krisen oprettede EU hotspots, 
indførte midlertidige omfordelingsordninger og øgede sin finansiering. Revisorerne undersøgte, om 
målsætningerne for EU's støtte til begge lande blev opfyldt, om omfordelingsordningerne nåede deres mål, 
og om asyl- og tilbagesendelsesprocedurerne var effektive og hurtige. 

"EU's migrationsstyring i Grækenland og Italien var relevant, men har ikke nået sit fulde potentiale," siger 
Leo Brincat, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Tiden er inde 
til at lukke hullet mellem mål og resultater."  

Revisorerne konstaterede, at de EU-støtteaktioner, de undersøgte, afhjalp de identificerede behov, men at 
de fleste projekter ikke havde nået deres mål fuldt ud. Registreringen af migranter og optagelsen af deres 
fingeraftryk var markant forbedret, men situationen i de græske hotspots er fortsat stærkt kritisk for så 
vidt angår kapacitet og situationen for uledsagede mindreårige. EU's Asylstøttekontors (EASO's) 
operationer manglede stadig nationale eksperter, mens EU's Agentur for Grænse- og Kystbevogtning 
(Frontex) faktisk havde indsat flere medarbejdere end nødvendigt i de italienske hotspots, som var tomme 
eller næsten tomme. 

Af det oprindelige mål på 160 000 migranter nåede EU-landene til juridisk enighed om at omfordele 98 256 
migranter. Kun 34 705 migranter (21 999 fra Grækenland og 12 706 fra Italien) blev dog omfordelt. Ifølge 
revisorerne fungerede ordningerne utilstrækkeligt på grund af det meget lave antal potentielt berettigede 
migranter, der var registreret til omfordeling, fordi begge lande i begyndelsen var ude af stand til at 
identificere alle potentielle kandidater og med succes lede dem videre til at ansøge om omfordeling. Når 
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migranterne først var registreret, var indsatsen mere vellykket. Ikke desto mindre konstaterede revisorerne 
en række operationelle svagheder i omfordelingsprocessen. 

I Grækenland var den øgede kapacitet til behandling af asylansøgninger ikke tilstrækkelig til at afhjælpe 
den voksende sagspukkel. 2016-erklæringen fra EU og Tyrkiet har haft stor effekt på antallet af ankomne 
migranter. Men grundstenen i erklæringen, nemlig fast-track-grænseproceduren for behandling af 
asylansøgninger, er ikke hurtig nok: I stedet for nogle få dage gik der i 2018 i gennemsnit 215 dage fra 
indgivelsen af en ansøgning til afgørelsen i første instans. Manglen på læger til at foretage 
sårbarhedsvurderinger på de græske øer var blandt andet en nøglefaktor i disse forsinkelser. For de 
fremskyndede og normale procedurer var situationen endnu mere problematisk med samtaledatoer, der 
først er fastsat til henholdsvis 2021 og 2023. Endvidere går et stort antal negative asylafgørelser i første 
instans videre til den allerede overbelastede klagefase. 

Italien har i øjeblikket tilstrækkelig kapacitet til at håndtere det stærkt reducerede antal ankomster og 
asylansøgninger, men ikke til at behandle det høje antal klager. Det tog i gennemsnit mere end 4 år for en 
asylansøgning, der var indgivet i 2015, at nå den sidste klagefase. Revisorerne advarer om, at støtte til de 
retslige myndigheder formentlig bliver det mest presserende behov i det italienske asylsystem. 

I begge lande og i EU generelt var der langt færre tilbagesendelser end afgørelser om tilbagesendelse. De 
vigtigste årsager er, at asylprocedurerne er langvarige, at der mangler et integreret system til forvaltning af 
tilbagesendelser, at der mangler gensidig anerkendelse og systematisk registrering af afgørelser om 
tilbagesendelse, at der er utilstrækkelig kapacitet i tilbageholdelsescentre, at samarbejdet med 
migranternes oprindelseslande er vanskeligt, og at migranter ganske enkelt forsvinder efter afgørelsen om 
at tilbagesende dem. 

Revisorerne fremsatte anbefalinger til Kommissionen og de to agenturer om: 

• at anvende de indhøstede erfaringer til udformning af en mulig frivillig omfordelingsmekanisme i 
fremtiden 

• at styrke forvaltningen af nødhjælp, asylsystemer og tilbagesendelsesprocedurer 
• at styrke EASO's støtte til asylprocedurer og justere Frontex' tilbagesendelsesstøtte og 

udstationering af eksperter. 

Bemærkninger til redaktører 

EU havde frem til 2019 givet Grækenland 703 millioner euro og Italien 122 millioner euro i 
nødhjælpsfinansiering fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF-nødhjælp) ud over de 
328 millioner og 394 millioner, som landene fik under de respektive nationale AMIF-programmer for 2014-
2020.  

De obligatoriske midlertidige omfordelingsordninger blev indført ved to rådsafgørelser i september 2015 
og gjaldt fra den 24. marts 2015 til den 26. september 2017. De migranter, der blev omfordelt i 
berettigelsesperioden, udgjorde ca. 4 % af alle asylansøgere i Italien og ca. 22 % af alle asylansøgere i 
Grækenland. Det Forenede Kongerige og Danmark valgte ikke at deltage, og Ungarn og Polen omfordelte 
ingen migranter. Indtil videre er der ikke opnået enighed om et permanent omfordelingssystem. 
Tilbagesendelsesprocenten for tredjelandsstatsborgere, der fik besked på at forlade EU, var i 2018 på ca. 
40 % i EU som helhed og ca. 20 % i både Grækenland og Italien. Tilbagesendelsesprocenterne til lande uden 
for Europa var endnu lavere. 
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Særberetning nr. 24/2019 "Asyl, omfordeling og tilbagesendelse af migranter: Tiden er inde til at lukke 
hullet mellem mål og resultater" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. I 
2017 udgav revisorerne en beretning om migrationshotspottene i Grækenland og Italien. 
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