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Pressmeddelande 
Luxemburg den 13 november 2019 

Migrationshanteringen i Grekland och Italien: dags att intensifiera 
åtgärderna för att få bukt med skillnader, säger EU:s revisorer 

EU bör intensifiera åtgärderna vid asyl, omplacering och återvändande när det gäller migranter 
för att bättre uppnå målen med sitt stöd, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. 
Omplaceringsmekanismerna för nödsituationer uppnådde inte sina målvärden och endast 
delvis sitt främsta mål att minska trycket på Grekland och Italien. Trots att 
asylhandläggningskapaciteten ökade i båda länderna är handläggningstiderna fortfarande 
långa och flaskhalsar kvarstår. Samtidigt kvarstår problemet med att få irreguljära migranter 
att återvända i hela EU. 

De senaste åren har EU upplevt en rekordstor migration som nådde sin kulmen 2015 och ledde 
till att antalet asylansökningar ökade, främst i Grekland och Italien. För att möta krisen inrättade 
EU mottagningscentrum (så kallade hotspots), införde tillfälliga omplaceringsmekanismer och 
ökade sitt stöd. Revisorerna granskade om EU:s stöd till båda länderna uppnådde målen, om 
omplaceringsmekanismerna nådde målvärdena och om återvändandeförfarandena var effektiva 
och snabba. 

”EU:s migrationshantering i Grekland och Italien var relevant men har inte nått sin fulla 
potential,” sade Leo Brincat, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Det 
är dags att intensifiera åtgärderna för att få bukt med skillnaderna mellan mål och resultat.”  

Revisorerna konstaterade att de EU-stödåtgärder som granskades var riktade mot konstaterade 
behov men att de flesta projekten inte hade uppnått sina målvärden fullt ut. Registreringen och 
fingeravtrycksavtagningen av migranter hade förbättrats betydligt, men situationen vid 
mottagningscentrumen i Grekland är fortfarande mycket besvärlig när det gäller kapacitet och 
situationen för ensamkommande barn. Arbetet vid EU:s stödkontor för asylfrågor (Easo) 
påverkades fortfarande av en brist på nationella experter, samtidigt som EU:s 
kustbevakningsbyrå (Frontex) faktiskt hade utstationerat mer personal än nödvändigt till 
mottagningscentrumen i Italien, som befanns vara tomma eller nästan tomma. 

Av det ursprungliga målvärdet på 160 000 migranter gjorde EU-länderna rättsliga åtaganden om 
att omplacera 98 256 personer. Men endast 34 705 migranter (21 999 från Grekland och 12 706 

https://eca.europa.eu/


 

2 

 SV 

från Italien) omplacerades. Enligt revisorerna var den främsta anledningen till att mekanismerna 
fungerade sämre än förväntat den mycket låga andelen potentiellt behöriga migranter som 
registrerades för omplacering, eftersom myndigheterna i båda länderna inledningsvis inte kunde 
identifiera alla potentiella kandidater och hjälpa dem att ansöka om omplacering. När migranter 
väl hade registrerats för omplacering lyckades ansträngningarna bättre. Trots det hittade 
revisorerna ett antal operativa brister i omplaceringsprocessen. 

I Grekland räckte fortfarande inte den ökade kapaciteten att behandla asylansökningar för att ta 
itu med den allt större eftersläpningen. Uttalandet från EU och Turkiet 2016 har haft stor 
inverkan på antalet nyanlända. Dess hörnsten, det påskyndade gränsförfarandet för prövning av 
asylansökningar, går inte tillräckligt snabbt – i stället för några dagar tog det 2018 i genomsnitt 
215 dagar från ansökan till beslut i första instans. Problem som bristen på läkare som kunde göra 
sårbarhetsanalyser på de grekiska öarna var en avgörande orsak till förseningarna. För de 
påskyndade och reguljära förfarandena var situationen än mer problematisk, där intervjudatum 
sattes till så sent som 2021 respektive 2023. Vidare går många ärenden med avslagsbeslut i första 
instans vidare till den redan överbelastade överklagandeinstansen. 

Italien har för närvarande tillräcklig handläggningskapacitet för att hantera den kraftiga 
minskningen av nyanlända och asylansökningar i första instans men inte för att behandla de 
många överklagandena. Det tog i genomsnitt över fyra år för en asylansökan som lämnades in 
2015 att nå sista överklagandeinstans. Revisorerna varnar för att stöd till de rättsliga 
myndigheterna troligen blir det mest trängande behovet i det italienska asylsystemet. 

I båda länderna och EU som helhet är antalet migranter som faktiskt återvänder långt färre än 
antalet återvändandebeslut. De främsta orsakerna är utdragna asylförfaranden, avsaknad av 
integrerade system för hantering av återvändanden, inget ömsesidigt erkännande och ingen 
systematisk registrering av återvändandebeslut, otillräcklig kapacitet vid förvarsenheterna, 
svårigheter i samarbetet med migranternas ursprungsland eller migranter som helt enkelt avviker 
när återvändandebeslutet har fattats. 

Revisorerna lämnade rekommendationer till Europeiska kommissionen och de två byråerna om 
att 

• dra lärdom av erfarenheterna inför en eventuell framtida mekanism för frivillig 
omplacering, 

• stärka förvaltningen av katastrofbistånd, asylsystem och återvändandeförfaranden, 
• förbättra Easos stöd till asylförfaranden och anpassa Frontex återvändandestöd och 

utstationeringen av experter. 

Meddelande till redaktörer 

EU hade fram till 2019 gett 703 miljoner euro i katastrofbistånd till Grekland och 122 miljoner 
euro till Italien från asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif EMAS) utöver de 328 miljoner 
euro och 394 miljoner euro som länderna fick från Amifs respektive nationella program för 2014–
2020.  

De obligatoriska tillfälliga omplaceringsmekanismerna infördes genom två rådsbeslut i 
september 2015 och pågick från den 24 mars 2015 till den 26 september 2017. De migranter som 
omplacerades under behörighetsperioden motsvarade cirka 4 % av alla asylsökande i Italien och 
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cirka 22 % av dem i Grekland. Förenade kungariket och Danmark utnyttjade sina 
undantagsrättigheter, och Ungern och Polen omplacerade inga migranter. Ännu har ingen 
enighet nåtts om ett permanent omplaceringssystem. Återvändandegraden bland 
tredjelandsmedborgare som beordrats att lämna EU var omkring 40 % år 2018 och cirka 20 % i 
både Grekland och Italien. Återvändandegraden till länder utanför Europa var ännu lägre. 

Särskild rapport 24/2019 Asyl, omplacering och återvändande när det gäller migranter: dags att 
intensifiera åtgärderna för att få bukt med skillnaderna mellan mål och resultat finns på 
revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. År 2017 offentliggjorde vi en rapport 
om mottagningscentrum för migranter (hotspots) i Grekland och Italien. 
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