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Tarkastajat tutkivat EU:hun suuntautuvan muuttoliikkeen
hallintaa
Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jonka aiheena on
EU:hun suuntautuvan muuttoliikkeen hallinta. Tarkastajat arvioivat erityisesti, onko Kreikalle
ja Italialle myönnetyllä tuella saavutettu sille asetetut tavoitteet ja ovatko turvapaikka- ja
palauttamismenettelyt toimineet vaikuttavasti ja viiveettä. He aikovat tutkia tukea saaneet
hankkeet ja määrittää hankkeiden relevanssin, arvioida niiden suunnittelua ja selvittää,
saavutetaanko niillä tavoitellut tulokset. Lisäksi he perehtyvät aiemman erityiskertomuksen
suositusten perusteella toteutettuihin toimiin nähdäkseen, onko tuloksellisuus parantunut.
Tarkastajat ovat tänään julkaisseet muuttoliikkeen hallintaa EU:ssa koskevan tarkastuksen
ennakkoesittelyn. Tarkastuksen ennakkoesittelyissä annetaan tietoa meneillään olevista
tarkastustehtävistä. Aiheesta kiinnostuneet voivat käyttää niitä tietolähteenä tarkastettavista
toimintapolitiikoista tai ohjelmista.
“Muuttoliikkeeseen liittyvät haasteet ovat paljastaneet EU:n turvapaikka- ja
maahanmuuttopolitiikassa ja rajavalvonnassa puutteita. Vakiintuneet järjestelyt ovat joutuneet
kovalle koetukselle, mikä joissakin tapauksissa on johtanut jopa siihen, että niistä on väliaikaisesti
luovuttu. Siksi on ratkaisevan tärkeää huolehtia, että muuttoliikettä hallitaan asianmukaisin
toimenpitein asianmukaisen säännöskehyksen avulla,” toteaa tarkastuksesta vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Leo Brincat.
Muuttoliikekriisi oli huipussaan vuonna 2015, jolloin EU:hun pyrki yli miljoona ihmistä. Vaikka
määrä on laskenut kriisiä edeltävälle tasolle, kymmenettuhannet ihmiset pyrkivät yhä Euroopan
unioniin.
Tämä vaikuttaa eniten etulinjassa sijaitsevissa Kreikassa ja Italiassa.
EU on toteuttanut useita toimenpiteitä kriisin hallitsemiseksi. Tällaisia alun perin väliaikaisiksi
tarkoitettuja toimenpiteitä ovat muun muassa hotspot-alueiden perustaminen ja sisäisten
siirtojen järjestelmän käyttöönotto. Tarkastuksessa aiotaan perehtyä näihin kumpaankin
toimenpiteeseen. Hotspot-lähestymistavassa EU:n virastot auttavat etulinjassa olevia
jäsenvaltioita paikan päällä tunnistamaan ja rekisteröimään tulijat ja ottamaan heidän
sormenjälkensä. Tarkoituksena on selvittää, ketkä muuttajista ovat kansainvälisen suojelun
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tarpeessa, kunnioittaen samalla kaikilta osin yksilöiden perusoikeuksia. Kreikassa ja Italiassa on
kummassakin viisi hotspot-aluetta.
Tarkastuskertomus on määrä julkaista ennen vuoden 2019 loppua.

Toimittajille tiedoksi
EU:n tarkastajien kertomus muuttoliikkeen hallinnasta on neljäs julkaisu muuttoliikepolitiikkaa
käsittelevässä sarjassa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi maaliskuussa 2016
erityiskertomuksen EU:n ulkoiseen muuttoliikepolitiikkaan liittyvästä varainkäytöstä eteläisen
Välimeren alueen maissa ja itäisissä naapuruusmaissa vuoteen 2014 asti. Huhtikuussa 2017
tilintarkastustuomioistuimen tarkastajat tutkivat hotspot-lähestymistapaa ja toukokuussa 2018
julkaistiin aihekohtainen katsaus EU:n ulkopuolelta tulleiden muuttajien kotouttamisesta. Nyt
toimitettavassa tarkastuksessa seurataan, millaisiin toimiin on ryhdytty hotspotlähestymistavasta vuonna 2017 julkaistun kertomuksen perusteella.
Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen laatiman tarkastuksen
ennakkoesittelyn sisältämät keskeiset tiedot. Ennakkoesittely löytyy kokonaisuudessaan sivustolta
eca.europa.eu englanniksi.
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