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Revisorerne undersøger EU's migrationsstyring
Den Europæiske Revisionsret er i gang med en revision vedrørende EU's migrationsstyring. Det
vil navnlig blive vurderet, om støtten til Grækenland og Italien har nået sine mål, og om asylog hjemsendelsesprocedurerne har været effektive og hurtige. Revisorerne vil undersøge de
støttede projekters relevans, vurdere deres udformning og se på, om de giver de ønskede
resultater, samt undersøge opfølgningsprocedurerne for at se, om projekternes performance er
blevet forbedret.
Revisorerne har i dag offentliggjort en orientering om kommende revision vedrørende EU's
migrationsstyring. Orienteringer om kommende revisioner (tidligere kaldet baggrundspapirer)
oplyser om igangværende revisionsopgaver. Hensigten er, at de skal være en informationskilde
for personer med interesse i de politikker eller programmer, der revideres.
"Migrationsudfordringerne afslørede svagheder i EU's asyl- og migrationspolitikker samt i
forvaltningen af EU's ydre grænser. De eksisterende ordninger kom under så voldsomt pres, at de
i nogle tilfælde måtte suspenderes midlertidigt. Det er derfor afgørende at få gennemført de
rigtige foranstaltninger og retlige rammer for håndtering af migration," siger Leo Brincat, det
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for revisionen.
Migrationskrisen toppede i 2015, hvor over én million mennesker forsøgte at komme ind i EU.
Antallet er siden faldet til niveauet før krisen, men der er stadig titusinder af mennesker, der
migrerer til EU.
Grækenland og Italien påvirkes mest, fordi de ligger i frontlinjen.
Med henblik på at håndtere krisen traf EU adskillige foranstaltninger. Der blev f.eks. oprettet
"hotspots" og indført omfordelingsordninger, og begge dele skulle oprindelig blot være
midlertidige. Begge disse foranstaltninger vil blive omfattet af revisionen. Hotspottilgangen
indebærer, at EU-agenturer hjælper frontlinjemedlemsstaterne i praksis med at identificere og
registrere migranter ved ankomsten og tage deres fingeraftryk for at fastslå, hvem der har behov
for international beskyttelse, så de enkeltes grundlæggende rettigheder respekteres fuldt ud. Der
er fem hotspots i Grækenland og fem i Italien.
Revisionsberetningen forventes offentliggjort før udgangen af 2019.
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Bemærkninger til redaktører
EU-revisorernes beretning om migrationsstyring er den fjerde i en række publikationer om det
migrationspolitiske område. I marts 2016 offentliggjorde de en særberetning om udgifterne
under den eksterne del af EU's migrationspolitik i landene i det sydlige Middelhavsområde og de
østlige nabolande indtil 2014. I april 2017 offentliggjorde de en særberetning om
hotspottilgangen, og i maj 2018 udsendte de et briefingpapir om integrationen af migranter fra
lande uden for EU. Den aktuelle revision vil følge op på arbejdet bag 2017-beretningen om
hotspottilgangen.
Formålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske
Revisionsrets orientering om kommende revision. Orienteringen i sin helhed kan fås på engelsk på
www.eca.europa.eu
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