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Pressmeddelande 
Luxemburg den 28 juli 2020 

Migranters återvändande och återtagandet till tredjeländer 
skärskådas av EU:s revisorer 

Mindre än 40 % av de irreguljära migranter som beordrats att lämna EU återvänder i själva 
verket till sitt hemland eller ett tredjeland. Europeiska revisionsrätten har nu inlett en revision 
av EU:s samarbete med tredjeländer om återtagandet av irreguljära migranter. Revisorerna 
kommer att bedöma om den uppsättning åtgärder som Europeiska kommissionen har vidtagit 
sedan 2015 har förbättrat samarbetet med prioriterade tredjeländer. 

Sedan 2008 beordras varje år i genomsnitt en halv miljon utländska medborgare att lämna EU 
eftersom de har anlänt hit eller vistas här irreguljärt. Endast 38 % återvänder dock till sitt 
ursprungsland eller det land från vilket de reste in i EU. Andelen sjunker till under 30 % för 
återvändanden utanför Europa. Ett av skälen till det låga återvändandet är svårigheten att 
samarbeta med migranternas ursprungsländer, säger revisorerna. 

”Frågan om hur man bäst hanterar migration är angelägen för EU och dess medlemsstater”, sade 
Leo Brincat, den ledamot av revisionsrätten som leder revisionen. ”Som EU:s externa revisor har 
vi den senaste tiden gjort flera revisioner av EU:s arrangemang för asyl och omplacering av 
migranter. Vi kommer nu att mer ingående granska deras återvändande och återtagande till 
tredjeländer.” 

År 2015 publicerade kommissionen EU:s handlingsplan för återtagande där den bekräftade att en 
effektiv återvändandepolitik kräver att återtagandet av irreguljära migranter prioriteras i 
förbindelserna med tredjeländer. År 2016 införde den partnerskapsramen för migration för att 
förbättra samarbetet med prioriterade ursprungs- och transitländer genom bland annat 
viseringspolitik, utvecklingsbistånd och diplomatiska kontakter. År 2017 presenterades en 
förnyad handlingsplan för återvändande med rekommendationer om hur återtagandet till 
tredjeländer kan effektiviseras. 

För att underlätta verkställandet av återtagandeskyldigheter har EU ingått 18 rättsligt bindande 
återtagandeavtal med tredjeländer. Tredjeländer kan dock vara ovilliga att inleda förhandlingar, 
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främst på grund av interna politiska överväganden, eftersom avtalen kan leda till motstånd hos 
allmänheten. Sedan 2016 har kommissionen därför inriktat sig på att skapa praktiska 
arrangemang för samarbete med dem och infört flera rättsligt icke-bindande arrangemang för 
återvändande och återtagande, vilket kritiserats med avseende på demokratiskt och rättsligt 
ansvarsutkrävande. 

Revisorernas mål är att bedöma EU:s framsteg sedan 2015 med att utveckla ramen för 
återtagandet av irreguljära migranter till tredjeländer och huruvida den har tillämpats 
ändamålsenligt för prioriterade tredjeländer. De kommer att undersöka hur EU:s avtal och 
arrangemang för återtagande förhandlas fram, hur prioriterade länder identifieras, hur 
kommissionens stöd och incitament för att förbättra samarbetet med tredjeländer om 
återtagande ser ut och hur de bästa metoderna delas.  

För närvarande saknas en tydlig bild över EU:s finansiering av samarbetet med tredjeländer om 
återtagande av migranter. Trots det har revisorerna identifierat cirka 60 projekt kopplade till 
återtagande och återanpassning av irreguljära migranter med ett totalt värde på 641 miljoner 
euro. De kommer att inrikta sig på återtagandesamarbetet med de tio ursprungsländer (förutom 
Syrien) som har det högsta antalet irreguljära migranter som inte återvänt och även bedöma vad 
20 EU-projekt kopplade till återtagande och återanpassning av irreguljära migranter i dessa 
länder har presterat.  

Meddelande till redaktörer 

Med ”återvändande” avses processen när en icke EU-medborgare reser tillbaka – oavsett om det 
sker frivilligt i överensstämmelse med en skyldighet att återvända eller med tvång – till sitt 
ursprungsland eller ett transitland, eller till ett land utanför EU som han eller hon väljer och som 
har gett sitt godkännande. Återtagandet av ett lands egna medborgare är en skyldighet enligt 
internationell rätt. Samarbete om återtagande är en integrerad del av EU:s politiska dialog med 
tredjeländer. Kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna hanterar frågan 
genom specifika ramar för samarbete med tredjeländer. Enligt Cotonouavtalet mellan EU och 
länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, och andra EU-avtal med tredjeländer, är 
länderna skyldiga att, på begäran av en medlemsstat och utan ytterligare formaliteter, återta sina 
medborgare som olagligen befinner sig på EU:s territorium. Både Europaparlamentet och rådet 
har efterlyst större effektivitet och ändamålsenlighet när det gäller återvändandet och 
återtagandet av irreguljära migranter. 

Idag har revisorerna offentliggjort en förhandsbeskrivning av en revision av politiken för 
migranters återvändande och samarbetet med tredjeländer om återtagande (Migrant return 
policy – cooperation with third countries on readmission). Förhandsbeskrivningar av en revision 
ger information om en beslutad granskningsuppgift och är avsedda som en källa till information 
för dem som är intresserade av den politik eller de program som granskas. Hela 
förhandsbeskrivningen finns på engelska på eca.europa.eu. Vi räknar med att offentliggöra 
rapporten sommaren 2021. 

De senaste åren har revisionsrätten offentliggjort flera rapporter om migrationsfrågor, såsom 
migrationshanteringen i Grekland och Italien, gränskontroll, EU:s förvaltningsfond för Afrika, 
faciliteten för flyktingar i Turkiet, mottagningscentrum för migranter (hotspots) och extern 
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migration. Information om revisionsrättens åtgärder med anledning av covid-19-pandemin finns 
här. 

Presskontakt för förhandsbeskrivningen 

Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: +352 4398–45510 / M: +352 621552224 
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