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Migrationsspørgsmålet 
SAMMENDRAG 
Over hele verden er der fokus på flygtningestrømme og migration. I de senere år har Europa måtte 
tage hånd om den mest alvorlige migrationsudfordring siden slutningen af Anden Verdenskrig. Den 
hidtil usete tilstrømning af flygtninge og irregulære migranter til EU toppede i 2015 og blotlagde en 
række mangler og huller i EU's politikker for asyl, de ydre grænser og migration. Som svar på disse 
udfordringer har EU indledt en bredere reformproces med det formål at genopbygge sin asyl- og 
indvandringspolitik baseret på fire søjler: reducere incitamenterne til irregulær migration ved at 
tage hånd om de dybereliggende årsager, forbedre tilbagesendelser og bekæmpe 
menneskesmuglings- og menneskehandelsnetværk, redde liv og sikre de ydre grænser, etablere en 
stærk EU-asylpolitik samt give asylansøgere flere lovlige veje og regulære migranter flere effektive 
lovlige kanaler. 

De rekordhøje migrationsstrømme til EU i 2015 og 2016 havde lagt sig ved udgangen af 2017 og 
2018. Men for at levere det, Kommissionen kalder en effektiv, retfærdig og robust fremtidig EU-
migrationspolitik, har EU baseret på traktaterne og andre juridiske og finansielle instrumenter 
gennemført både umiddelbare og langsigtede foranstaltninger. Europa vil grundet sin geografiske 
placering og sit ry som et eksempel på stabilitet, generøsitet og åbenhed på baggrund af voksende 
internationale og interne konflikter, klimaændringer og global fattigdom sandsynligvis fortsætte 
med at være et ideelt tilflugtssted for asylansøgere og migranter. Dette afspejles også i den 
voksende EU-finansiering og dens fleksibilitet og mangfoldighed til migrations- og asylpolitikker 
både i og uden for det nuværende og fremtidige EU-budget. 

Dette er en ajourføring af en tidligere briefing, som bliv udgivet forud for valget til Europa-Parlamentet i 
2019. Se også den parallelle briefing om EU-støtte til demokrati og fred i verden. 
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Den aktuelle situation 
Antallet af internationale migranter på verdensplan er fortsat med at vokse hurtigt i de seneste år 
og nåede 258 mio. i 2017, en stigning fra 220 mio. i 2010 og 173 mio. i 2000. Siden De Forenede 
Nationers internationale konference om befolkning og udvikling i 1994 har spørgsmålet om 
international migration og den måde, den relaterer til udvikling, arbejdet sig længere og længere 
op på det internationale samfunds dagsorden. 

Figur 1 – Primære migrationsruter ind i Europa 

 
Datakilde: Frontex; grafik af Giulio Sabbati, EPRS. 

EU's migrationsforvaltning er spredt over mange juridiske og politiske instrumenter. Siden 
migrationsstrømmene til Europa nåede et hidtil uset omfang i 2015, har denne politik i vid 
udstrækning været baseret på den europæiske dagsorden om migration. EU's indsats på dette 
område består i at foreslå og gennemføre umiddelbare og langsigtede foranstaltninger med fokus 
på de interne og eksterne dimensioner af migrationspolitikken og de ydre grænser. 
Foranstaltningerne omfatter tilbagesendelse og tilbagetagelse af irregulære migranter, der ikke har 
ret til at rejse ind i eller opholde sig i EU, bekæmpelse af menneskesmugling, beskyttelse af EU's ydre 
grænser, oprettelse af juridiske veje for dem, der har behov for international beskyttelse, etablering 
af en fast EU-asylpolitik baseret på en balance mellem solidaritet og ansvarlighed og tackling af 
migration i samarbejde med tredjelande ved hjælp af politiske og økonomiske midler. EU beskriver 
visse fælles standarder på tværs af de forskellige forordninger og direktiver, men den faktiske 
gennemførelse af asyl- og migrationspolitikken ligger hos medlemsstaterne, der skal sikre, at deres 
nationale lovgivning er i overensstemmelse med både EU-retten og internationale aftaler. EU's 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_DA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
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eksterne migrationspolitik er en del af den generelle EU-tilgang til migration og er et supplement til 
EU's udenrigspolitik og udviklingssamarbejde. Den er baseret på fælles mål fastsat af 
medlemsstaterne og er afspejlet i det fælles europæiske asylsystem (CEAS). Samarbejdet med 
tredjelande er omfattet af den samlede strategi for migration og mobilitet (SSMM), hvorigennem EU 
har engageret sig i den politiske dialog og har etableret partnerskaber med tredjelande. 

De udfordringer, som EU har stået over for siden den hidtil usete og ukontrollerede tilstrømning af 
et stort antal flygtninge og irregulære migranter, afslørede en række mangler og huller i EU's 
politikker for asyl, ydre grænser og migration. Dette lagde pres på EU's asylsystem, en juridisk 
ramme, der dækker alle aspekter af asylprocessen. I det eksisterende system behandles 
asylansøgere ikke ens, og anerkendelsen i de forskellige EU-lande varierer. Desuden er det kun 
meget få lande, som baseret på deres geografiske placering er ansvarlige for stort set alle de 
asylansøgninger, som indsendes i EU. For at gøre rammelovgivningen mere effektiv, harmoniseret, 
mere retfærdig og mere modstandsdygtig over for det fremtidige migrationspres, skal den 
reformeres. En af de første hasteforanstaltninger efter migrationsbølgen i 2015 havde til formål at 
afhjælpe migrationspresset på Grækenland og Italien, som har båret hovedparten af tilstrømningen. 
Formålet var at flytte kvalificerede ansøgere om international beskyttelse – nationaliteter med en 
samlet asylanerkendelse på 75 % eller højere i EU's medlemsstater – til andre medlemsstater og 
dermed sikre en retfærdig og afbalanceret fordeling og deling af ansvaret for asylansøgere i EU. Men 
ikke alle medlemsstater var villige til at deltage i ordningen, hvilket afspejler de modsatrettede 
holdninger i den offentlige mening og problemer med at balancere solidaritet og ansvarlighed 
mellem forskellige EU-lande. 

Desuden kræver en begrænsning af irregulær migration en effektiv politik for tilbagesendelse og 
tilbagetagelse af irregulære migranter. Kommissionen har som følge af den lave 
tilbagesendelseshastighed derfor haft fokus på at forbedre sin egen kapacitet gennem den 
fornyede handlingsplan for tilbagesendelse og foreslog en revision af tilbagesendelsesdirektivet, 
ligesom den har indgået tilbagetagelsesaftaler eller praktiske ordninger med oprindelses- og 
transitlandene fra Afrika og Asien. 

Ukontrollerede migrationsstrømme afslørede også svagheder i forvaltningen af EU's ydre grænser. 
Et centralt element i EU's støtte til medlemsstaterne har været den operationelle støtte under 
kontaktpunktstilgangen. Dette omfatter identifikation og registrering af alle nyankomne 
asylansøgere samt passende betingelser og kapacitet for modtagelse. Selv om der er sket en 
udvikling i fingeraftryk fra migranter, og tallene ifølge Kommissionen er nået tæt på 100 %, er 
modtageforhold fortsat et alvorligt problem. I årene 2017 og 2018 skete der et betydeligt fald i 
registrerede ulovlige grænseovergange langs EU's ydre grænser, primært på de østlige og centrale 
Middelhavslandes migrationsruter, men det samlede pres på Europas ydre grænser er fortsat relativt 
højt. Desuden kan rejsen til EU være ekstremt farlig, og smuglere udsætter ofte migranter for 
livstruende risici. Forebyggelse af tab af menneskeliv, navnlig i Middelhavet, kræver eftersøgnings- 
og redningsoperationer samt bekæmpelse af menneskehandels- og menneskesmuglingsnetværk. 

Migration er et makrokritisk politisk spørgsmål med global rækkevidde. Ifølge FN's 
udviklingsprogram (UNDP) er det med et nulmigrationsscenarie i den udviklede verden i 2025 kun 
New Zealand og Irland, som fortsat vil have en stigning i deres andel af befolkningen, som er i den 
erhvervsaktive alder, mens alle andre lande oplever et stort fald. En måde, blandt andre, til at opveje 
nedgangen eller stagnationen i befolkningstilvæksten er at åbne for lovlige migrationskanaler, og 
dette kræver en global løsning. Der er også et presserende behov for at erstatte den irregulære 
migrationsstrøm, som har forårsaget så megen lidelse og ekstreme krænkelser af 
menneskerettighederne, med lovlige migrationskanaler. Som Europa-Kommissionens formand, 
Jean-Claude Juncker, sagde i sin tale om Unionens tilstand, ”vil den irregulære migration kun 
ophøre, hvis der eksisterer et reelt alternativ til at begive sig ud på farlige rejser." 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_DA.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_da.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2018:634:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_da.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_communication_on_the_delivery_of_the_eam_en.pdf#page=12
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/
https://www.cbsnews.com/news/japan-battles-population-decline-with-robots/
https://euobserver.com/migration/139020
https://euobserver.com/migration/139020
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Offentlighedens forventninger til EU's involvering1 

Ifølge en række Eurobarometerundersøgelser 
for Europa-Parlamentet om "opfattelser og 
forventninger" faldt EU-borgernes støtte til 
endnu større EU-engagement på 
migrationsområdet fra 74 % i 2016 til 72 % i 
2018. Selv om det er et fald, er det ubetydeligt, 
og den samlede støtte til EU's engagement på 
migrationsområdet er fortsat meget høj. Der er 
store forskelle i holdningerne blandt 
medlemsstaterne. Den stærkeste støtte til en 
øget EU-indsats i forbindelse med migration er 
registreret i Cypern (88 %), Spanien (85 %) og 
Portugal (84 %). Den svageste støtte til en øget 
EU-indsats på dette område ses i Østrig (55 %), 
Letland og Det Forenede Kongerige (56 %). På 
trods af forskellene mellem medlemsstaterne 
deles støtten til øget EU-engagement på 
migrationsområdet af de fleste borgere i de 
enkelte medlemsstater. 

Den samlede nedgang i støtten til øget EU-
engagement på migrationsområdet er 
2 procentpoint. På medlemsstatsniveau er det 
mest signifikante fald i Estland (et fald på 
15 procentpoint), Tjekkiet (et fald på 
13 procentpoint) og Det Forenede Kongerige (et 
fald på 12 procentpoint). Otte medlemsstater viser en stigning i ønsket om øget EU-engagement på 
migrationsområdet, hvor den mest markante stigning er registreret i Spanien (en stigning på 
6 procentpoint).  

Figur 3 – Forventninger til en større EU-
indsats end på nuværende tidspunkt: 
forskel i procentpoint mellem 2016 og 
2018 

 

Kilde: EPRS baseret på Eurobarometer 85.1 – 2016, 
89.2 - 2018. 

 

Figur 2 - Procentdel af de adspurgte, der ønsker, at EU engagerer sig mere, end det i 
øjeblikket er tilfældet 

 

Kilde: EPRS baseret på Eurobarometer 85.1 – 2016, 89.2 - 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/ny-eurobarometer-meningsmaling-viser-eu-borgeres-priotiteter-for-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/ny-eurobarometer-meningsmaling-viser-eu-borgeres-priotiteter-for-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf
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 Der er sket en betydelig forbedring i 
evalueringen af EU's engagement på 
migrationsområdet siden 2016. Andelen af 
europæere, der anså EU's indsats for at være 
utilstrækkelig, er faldet med 8 procentpoint (fra 
66 % i 2016 til 57 % i 2018), men denne holdning 
deles fortsat af flertallet af de europæiske 
borgere. Andelen af europæere, der anså EU's 
indsats på migrationsområdet for at være 
tilstrækkelig, er steget med 7 procentpoint (fra 
19 % i 2016 til 26 % i 2018). Trods forbedringen i 
evalueringen af EU's resultater på dette område 
er engagementet på migrationsområdet stadig 
det politikområde, der har den dårligste 
evaluering blandt dem, der indgår i 
undersøgelsen. 

Denne positive ændring i evalueringen af EU's 
engagement på migrationsområdet er mest 
fremtrædende i Rumænien (en stigning på 
19 procentpoint), Irland (en stigning på 
14 procentpoint) og i Bulgarien (en stigning på 
12 procentpoint). Den forbedrede evaluering af 
EU's engagement er næsten universel, idet kun 
tre medlemsstater udviser en dårligere 
evaluering af EU's indsats på migrationsområdet 
i 2018 i forhold til 2016. Denne modsatte tendens 
er registreret i Østrig (et fald på 9 procentpoint), i Malta (et fald på 8 procentpoint) og i Luxembourg, 
hvor ændringen er marginal (et fald på 1 procentpoint).  

Der er fortsat betydelige forskelle i evalueringen af EU's indsats blandt medlemsstaterne. De 
spænder fra så lavt som en evaluering på 10 % af "passende" i Grækenland til 43 % i Kroatien og 
40 % i Danmark.  

Som politikområde har migration en af de største forskelle mellem borgernes forventninger og 
deres evalueringer af EU's engagement (sammen med bekæmpelse af arbejdsløshed og skattesvig). 
Mens omfanget er faldet markant, hovedsagelig på grund af den forbedrede evaluering af EU's 
indsats, er der stadig meget mere, der skal gøres for at løse borgernes problemer. 

EU-ramme 
Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) forpligter EU, som en ikke-statslig aktør, til at 
tilslutte sig FN's normer samt til nøje overholdelse og udvikling af folkeretten, herunder 
overholdelse af principperne i De Forenede Nationers pagt i sin rolle med at fremme og beskytte 
menneskerettighederne gennem alle sine handlinger, især med fokus på børns rettigheder.2 EU har 
en delt kompetence til at udvikle en fælles migrationspolitik. I henhold til EU-retten, artikel 67, stk. 2, 
i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), udformer Unionen "en fælles politik 
for asyl, indvandring og kontrol ved de ydre grænser, der bygger på solidaritet mellem 
medlemsstaterne, og som er retfærdig over for tredjelandsstatsborgere". Tredjelandsstatsborgere 
omfatter også statsløse. Artikel 78 i TEUF indeholder bestemmelser om, at EU skal udvikle en fælles 
politik for asyl, subsidiær beskyttelse og midlertidig beskyttelse. Artiklen rammer også Europa-
Parlamentets og Rådets rolle som medlovgivere, når de vedtager foranstaltninger vedrørende et 
fælles europæisk asylsystem. I tilfælde af en pludselig tilstrømning af tredjelandsstatsborgere i en 
eller flere medlemsstater kan Rådet vedtage midlertidige foranstaltninger på grundlag af et forslag 
fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet. Artikel 79, stk. 1, giver mulighed for øget 

Figur 4 - Opfattelsen af EU's indsats, som 
værende tilstrækkelig på nuværende 
tidspunkt: forskel i procentpoint mellem 
2016 og 2018 

 

Kilde: EPRS baseret på Eurobarometer 85.1 – 
2016, 89.2 - 2018. 

https://www.un.org/en/sections/what-we-do/protect-human-rights/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2011/453178/IPOL-LIBE_NT(2011)453178_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12008E078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12008E079
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/ny-eurobarometer-meningsmaling-viser-eu-borgeres-priotiteter-for-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/ny-eurobarometer-meningsmaling-viser-eu-borgeres-priotiteter-for-eu
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2018/delivering_on_europe_citizens_views_on_current_and_future_eu_action/report.pdf


EPRS | Europa-Parlamentets forskningstjeneste 

6 

bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel, idet Parlamentet og Rådet vedtager 
foranstaltninger efter den almindelige procedure, mens artikel 79, stk. 3, tillader, at Unionen "kan 
indgå tilbagetagelsesaftaler med tredjelande vedrørende tilbagevenden til det oprindelige 
hjemland eller tidligere opholdsland af tredjelandsstatsborgere, der ikke opfylder eller ikke længere 
opfylder betingelserne for indrejse, tilstedeværelse eller ophold i en af medlemsstaterne." 
Artikel 80 i TEUF henviser til princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling, herunder de 
finansielle aspekter, mellem medlemsstaterne, når de forfølger politikker for grænsekontrol, asyl og 
migration. EU's charter om grundlæggende rettigheder indeholder bestemmelser om retten til asyl 
i artikel 18 og forbud mod refoulement i artikel 19. Overholdelse af charteret er et krav for 
gyldigheden og lovligheden af Unionens afledte ret, herunder direktiver og forordninger på 
asylområdet. 

Det fælles europæiske asylsystem skal respektere staternes forpligtelser i henhold til konventionen 
fra 1951 om flygtninges retsstilling og protokollen af 1967 (Genève-konventionen) og andre 
relevante traktater såsom børnekonventionen. Det skal også overholde princippet om non-
refoulement i artikel 33 i flygtningekonventionen.3 

De fleste EU-midler, som vedrører migrationspolitikker, er blevet tildelt under udgiftsområde 3 
(interne) og udgiftsområde 4 (eksterne) i den flerårige finansielle ramme (FFR). Dette omfatter Asyl-, 
Migrations- og Integrationsfonden (AMIF), som har til formål at fremme en effektiv styring af 
migrationsstrømme og udvikle en fælles EU-tilgang til asyl og migration, og Fonden for Intern 
Sikkerhed (ISF), som yder støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik 
(ISF-grænser og visum) og finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet, herunder menneskesmugling. Ifølge data fra april 2018 steg AMIF's oprindelige 
tildeling til FFR 2014-2020 fra 3,8 mia. EUR til 6,6 mia. EUR, mens midlerne til ISF steg en smule fra 
3,7 mia. EUR til 3,8 mia. EUR. 

Decentrale EU-agenturer arbejder også med migration, navnlig Det Europæiske Agentur for 
Grænse- og Kystbevogtning (Frontex), som er involveret i styring og kontrol af de ydre grænser, Det 
Europæiske Asylstøttekontor (EASO), som bistår i forbindelse med gennemførelsen af 
medlemsstaternes forpligtelser i henhold til asylsystemet, og Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), der støtter politisamarbejdet mellem medlemsstaterne, 
herunder på området for smugling af migranter. EU-agenturerne arbejder under indirekte 
forvaltning, hvilket betyder, at Kommissionen uddelegerer budgetgennemførelsen til disse 
agenturer. Ifølge data fra 2018 steg det samlede EU-bidrag fra FFR 2014-20 til Frontex fra den 
oprindelige forpligtelse på 628 mio. EUR til 1 638 mio. EUR (april 2018), til EASO fra 109 mio. EUR til 
456 mio. EUR (april 2018) og til Europol fra 654 mio. EUR til 753 mio. EUR (april 2018). 

Instrumentet for nødhjælp i Unionen tildeles frem til 2019, i tilfælde af at katastrofen har 
"ekstraordinært omfang og virkninger", hvor "intet andet instrument, der er til rådighed for 
medlemsstaterne og Unionen, er tilstrækkeligt". I april 2018 havde Kommissionen indgået 
kontrakter til en værdi af 605 mio. EUR om nødhjælp til flygtninge i Grækenland. Fonde som 
Horisont 2020, Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD), Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF) afsætter også 
midler til migration, mere specifikt til integration af flygtninge og migranter. Finansiering til EU's 
eksterne migrationspolitik har været baseret på forskellige instrumenter for at håndtere nye 
prioriteter, såsom EU-faciliteten for Flygtninge i Tyrkiet, EU's Nødtrustfond for Afrika og Den 
Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (se tabel 1 i budgetmæssige initiativer). Disse 
instrumenter blev oprettet med det formål at bruge ressourcer fra både EU-budgettet og 
medlemsstaterne, men det har ofte vist sig vanskeligt at opfylde nationale forpligtelser. EU's 
finansiering til migration forventes at fortsætte med at stige frem til 2020 for at støtte fremskridt på 
området for forvaltning af migration i alle medlemsstater. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12008E080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
http://fra.europa.eu/da/charterpedia/article/18-right-asylum
http://fra.europa.eu/da/charterpedia/article/19-protection-event-removal-expulsion-or-extradition
http://www.unhcr.org/about-us/background/4ec262df9/1951-convention-relating-status-refugees-its-1967-protocol.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
http://www.consilium.europa.eu/da/policies/multiannual-financial-framework/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police_en
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://frontex.europa.eu/
https://www.easo.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016R0369
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171207_eu_budget_for_the_refugee_crisis_and_improving_migration_management_da.pdf
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Resultater i valgperioden 2014-2019 
Som en første og umiddelbar reaktion på de hidtil usete migrationsstrømme til Europa i 2015 vedtog 
Europa-Kommissionen en handlingsplan med 10 punkter om migration i april 2015, som også blev 
støttet af Rådet og Europa-Parlamentet (EP). Da foranstaltningerne i planen viste sig at være 
utilstrækkelige, vedtog Kommissionen den europæiske dagsorden om migration i maj 2015 med 
konkrete umiddelbare og langsigtede foranstaltninger for at etablere en stærk EU-asylpolitik, redde 
liv og sikre de ydre grænser, reducere incitamenterne til irregulær migration, skabe flere juridisk veje 
for asylansøgere og sikre samarbejdet med tredjelande. Parlamentet har vedtaget et stort antal 
initiativbeslutninger omhandlende håndtering af migration, navnlig dets beslutning af 12. april 
2016 om situationen i Middelhavet og behovet for en helhedsorienteret EU-tilgang til migration og 
beslutningen af 5. april 2017 om håndtering af flygtninge- og migrantstrømme: EU's 
foranstaltninger udadtil. I disse beslutninger vurderes de forskellige politikker, som er i spil, ligesom 
de indeholder en række anbefalinger. 

EU's interne foranstaltninger vedrørende migration 

Reform af det fælles europæiske asylsystem (CEAS) 

Under det eksisterende fælles europæiske asylsystem (CEAS) behandles asylansøgere ikke ensartet, og 
anerkendelsen i forskellige EU-lande varierer, hvilket i en vis udstrækning skyldes de skønsmæssige 
beføjelser til gennemførelsen af direktiverne, som den nuværende asyllovgivning giver medlemsstaterne. 
Desuden er det kun få lande, som baseret på deres geografiske placering er ansvarlige for stort set alle de 
asylansøgninger, som indsendes i EU. For at gøre rammelovgivningen mere effektiv, harmoniseret, mere 
retfærdig og mere modstandsdygtig over for det fremtidige migrationspres, lancerede Kommissionen sin 
reform i maj og juli 2016. Den indførte to pakker af forslag, der dækker retfærdig fordeling af 
asylansøgninger blandt medlemsstaterne og giver et fælles sæt regler på EU-plan, som skal forenkle og 
forkorte asylproceduren, sikre ensartede standarder for beskyttelse og rettigheder for personer med 
international beskyttelse og yderligere harmonisere modtagelsesforholdene i EU, afskrække sekundære 
bevægelser og øge udsigten til integration. Reformen af systemet, som ikke fremmes på grund af 
modsatrettede holdninger i den offentlige mening og vanskeligheder med at balancere solidaritet og 
ansvarlighed mellem forskellige EU-lande, bliver kun gennemført, når Parlamentet og Rådet når til politisk 
enighed om individuelle sager. 

Styrkelse af de ydre grænser 

Som understreget i de europæiske dagsordener om migration og sikkerhed vil en håndtering af de aktuelle 
udfordringer kræve forbedringer i forvaltningen af de ydre grænser. EU har fokuseret på at gøre bedre brug 
af de muligheder, som informationssystemer og teknologier (IT) tilbyder, såsom øget kontrol ved de ydre 
grænser og etablering af et system til at registrere tredjelandsstatsborgeres ind- og udrejse. Et af de vigtigste 
resultater har været etableringen af det Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) 
i september 2016, som skete på rekordtid. Agenturet, der fik sit mandat betydeligt udvidet i 2019, yder øget 
støtte til medlemsstaterne i forbindelse med forvaltning af migration, bekæmpelse af grænseoverskridende 
kriminalitet og eftersøgnings- og redningsoperationer.  

Reduktion af irregulær migration og flere tilbagesendelser 

I forbindelse med håndteringen af migration langs forskellige ruter har EU fokuseret på at sikre en 
tilstedeværelse på havet, at redde liv og demontere menneskehandels- samt menneskesmuglingsnetværk. 
For at forhindre tab af menneskeliv, navnlig i Middelhavet, og bekæmpe menneskehandelsnetværk og 
smuglere etablerede EU en række flådeoperationer såsom EUNAVFOR MED SOPHIA. Derudover har EU som 
følge af den lave tilbagesendelseshastighed også haft fokus på at forbedre sin egen kapacitet gennem den 
fornyede handlingsplan for tilbagesendelse og samarbejde med Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning samt på at indgå tilbagetagelsesaftaler eller praktiske ordninger med oprindelses- og 
transitlandene fra Afrika og Asien. 

Sikring af tilstrækkelige juridiske veje til EU 

I maj 2016 blev direktiv 2016/801/EU om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold 
med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_DA.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//DA
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_da.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_da.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_DA.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_DA.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/20161006/eu_operations_in_the_mediterranean_sea_en.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med-operation-sophia_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_factsheet_towards_an_efficient_and_credible_eu_return_policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_commission_recommendation_on_making_returns_more_effective_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20170906_fifth_progress_report_on_the_partnership_framework_with_third_countries_under_the_eam_en_0.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0002
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uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse vedtaget. Med vedtagelsen afsluttedes den pakke af 
foranstaltninger for lovlig migration, der var blevet foreslået af den tidligere Europa-Kommission, som 
omfattede et direktiv om virksomhedsinternt udstationerede (direktiv 2014/66/EU) og et direktiv om 
sæsonarbejdere (direktiv 2014/36/EU). I juni 2016 foreslog Kommissionen en ny pakke om lovlig migration, 
som omfatter en handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere. I september 2016 lancerede 
Kommissionen sin kvalitetskontrol af lovlig migration med det formål at evaluere relevansen, 
sammenhængen, effektiviteten, produktiviteten og EU-merværdien af flere EU-retlige migrationsværktøjer. 
Disse omfatter, ud over dem, der er nævnt ovenfor, direktivet om familiesammenføring (2003/86/EF), 
direktivet om fastboende udlændinge (2003/109/EF) som ændret, det oprindelige direktiv om det blå EU-
kort (2009/50/EF), den foreslåede revision, som var genstand for forhandlinger mellem Parlamentet og 
Rådet i 2017, men siden er blevet blokeret på grund af vanskeligheder i Rådet, samt direktivet om en 
kombineret tilladelse (2011/98/EU).  

EU's eksterne samarbejde om migration 

EU's eksterne politik er baseret på den samlede strategi for migration og mobilitet (SSMM), som blev 
oprettet i 2005. Den bygger på internationalt engagement på bilateralt, regionalt og multilateralt niveau og 
er baseret på evalueringen i 2011. Den aktuelle version af SSMM'en blev vedtaget i 2012 og har til formål at 
skabe en afbalanceret og samlet strategi for migration gennem partnerskaber med lande uden for EU. EU's 
eksterne migrationsstyring er baseret på en bred vifte af værktøjer, som opbygger dialog og partnerskaber 
med oprindelses- og transitlande baseret på solidaritet og ansvarlighed. 

Den europæiske dagsorden for migration lancerede rammepartnerskabet om migration med tredjelande 
for at bygge videre på og udvide de eksisterende initiativer. Rammerne øger støtten til mennesker i nød i 
forbindelse med kriserespons og etablerer samtidig grundlaget for et styrket samarbejde med oprindelses-, 
transit- og bestemmelseslande med migrations- og mobilitetspolitikken i centrum. Europa-Parlamentet har 
i sin beslutning af 5. april 2017 understreget sin bekymring og solidaritet med hensyn til det store antal 
flygtninge og migranter, der oplever dybe krænkelser af menneskerettighederne i deres oprindelseslande. 
EU har opfordret til skræddersyede, langsigtede partnerskaber med nabolande samt med andre transit- og 
oprindelseslande. Virkningen af migrationsstrømme på den politiske dimension og især på udviklings-
/sikkerhedssammenhængen er yderligere udviklet i EU's globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik, 
som blev præsenteret i juni 2016. I strategien fastlægges begrebet "principfast pragmatisme" med vægt på 
skræddersyede strategier for de enkelte lande. Foranstaltningerne i den nye dagsorden for færdigheder for 
Europa er også relevante for tredjelandsstatsborgere og bør støtte deres integration. 

Siden 2005 har EU støttet tilbagesendelse og reintegration af migranter i tredjelande gennem 
instrumentet for udviklingssamarbejdes tematiske program vedrørende migration og asyl. Mellem 2005 og 
2015 blev der tildelt 65 mio. EUR i EU-finansiering til dette formål til gavn for over 50 projekter i tredjelande 
med en reintegrationsdimension. Det europæiske migrationsnetværks ekspertgruppe om tilbagesendelse 
fastlægger 96 programmer, som er udformet til at hjælpe migranter med at vende tilbage og blive 
reintegreret i deres hjemland i EU, og det er blevet gennemført af 26 medlemsstater samt Norge.4 Disse 
programmer har til formål at hjælpe migranter, der har fået en frist til frivillig udrejse, inden der foretages 
en tvungen fjernelse. Specifikke programmer imødekommer behovene hos sårbare grupper, såsom 
uledsagede mindreårige, ofre for menneskehandel og personer med særlige medicinske behov. Der er 
vedtaget specifikke initiativer til støtte for reintegration af migranter for både at støtte 
reintegrationsrelaterede tiltag i partnerlande og medlemsstaterne, og programmer for støttet frivillig 
tilbagesendelse og reintegration, hvilket viser en stigende forståelse for sammenhængen mellem en 
vellykket migrationspolitik i EU og partnerlandenes udvikling.  

Inden for EU's rammer har medlemsstaterne genbosat flygtninge fra tredjelande direkte i henhold 
til bestemmelserne i EU's nødgenbosættelsesprogram og redegørelsen om EU og Tyrkiet. Men 
antallet af genbosættelser er fortsat beskedent. I september 2017 anbefalede Kommissionen, at 
medlemsstaterne desuden genbosatte mindst 50 000 sårbare personer inden oktober 2019 med 
fokus på Nordafrika, Mellemøsten og Afrikas Horn. Europa-Parlamentet og Rådet forhandler også 
om to forslag, der kunne lukke op for flere juridiske veje til at migrere til Europa, ét om EU's ramme 
for genbosættelse, der giver Europa sikre og juridiske muligheder for personer med behov for 
international beskyttelse, og et andet om det blå EU-kort, som søger at tiltrække og fastholde højt 
kvalificeret arbejdskraft. Det fortsatte arbejde med disse sager vil afhænge af, hvordan det nye 
Parlament og de andre institutioner vil gribe sagerne an i den nye valgperiode. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=celex:32014L0066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014L0036
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/fitness-check_en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:da:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/product_2.html?id=340804&ref_id=271974&src=1&q=id:340804+AND+src:1
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/international-affairs/global-approach-to-migration
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//DA
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-gpgc-2014-2017-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-informs/emn_reg_inform_in_cash_in_kind_assistance_to_returnees_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR-at-a-glance-2015.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/da/pdf
http://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589859/EPRS_BRI(2016)589859_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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De samlede forpligtelser for EU-midler, decentraliserede agenturer og andre støttesystemer på 
migrationsområdet for hele FFR-perioden 2014-2020 er steget fra 8,4 mia. EUR i den oprindelige 
FFR-tildeling til 14,2 mia. EUR i april 2018. Da migrationsforvaltning fik højere prioritet på EU's 
dagsorden, blev beløbet, fleksibiliteten og diversiteten i EU-midlerne til migration større, både 
inden for og uden for EU-budgettet. Ændringen er en konsekvens af de hidtil usete 
migrationsstrømme i 2015, som lagde pres på såvel medlemsstaternes kapacitet, navnlig ved EU's 
ydre grænser, og de decentraliserede agenturer med hensyn til materielle og menneskelige 
ressourcer. De ekstra foranstaltninger, der i løbet af 2015 blev godkendt i overensstemmelse med 
den europæiske dagsorden for migration, havde øjeblikkelige budgetmæssige konsekvenser, 
hvilket navnlig afspejles i ændringsbudget 5/2015 og 7/2015. Reviderede EU-budgetter, som 
Europa-Parlamentet også anmodede om, havde til formål at hjælpe de lande, som var under det 
største pres, til at tage fat på nye behov med hensyn til grænsekontrol, med hensyn til hotspots og 
med hensyn til at yde den nødvendige humanitære bistand til flygtninge og migranter, herunder 
husly og sundhedspleje. Medlemsstaternes kapacitet blev også forstærket af eksperter og aktiver 
stillet til rådighed gennem finansiering fra Agenturet for Grænse- og Kystbevogtning, Europol og 
EASO. EU har også ydet støtte til medlemsstaterne til genbosættelse af personer med behov for 
beskyttelse fra lande uden for EU. Men i sin beslutning fra oktober 2017 gentog Europa-Parlamentet 
igen sin overbevisning om, at loftet for udgiftsområde 3 har vist sig helt utilstrækkelig til at finansiere 
den interne dimension af disse udfordringer tilstrækkeligt. Europa-Parlamentets bemærkninger 
blev taget i betragtning i det almindelige budget for regnskabsåret 2018. Ifølge Europa-
Kommissionen har de samlede udgifter fra EU-midlerne (AMIF og ISF), som udgør størstedelen af 
EU-budgettet for migrationsrelaterede aktiviteter, vist sig at være hovedsageligt effektive. Midlerne 
har forbedret asylsystemerne og styrket modtagelseskapaciteten i medlemsstaterne og styrket 
grænsekontrolkapaciteten ved de ydre grænser i EU. Midlerne skaber betydelig EU-merværdi ved at 
støtte tiltag med en tværnational dimension, fordele byrden mellem medlemsstaterne, øge den 
nationale kapacitet, uddanne personale og andre foranstaltninger. 

Tabel 1 – Finansielle instrumenter for eksternt samarbejde om migration5 

Retsakt Budget Geografisk anvendelsesområde 

Den Europæiske 
Udviklingsfond (EUF) 

Perioden 2014-2020: 30,5 mia. EUR tildelt 
den 11. EUF for 2014-2020 

EU's partnerlande i Afrika, Vestindien og Stillehavet 
(AVS) og de oversøiske lande og territorier (OLT) i 

medlemsstaterne 

Instrumentet til 
finansiering af 

udviklingssamarbejde 
(DCI) 

Perioden 2014-2020: 

19 661,64 mio. EUR (løbende priser) 

Geografiske programmer (Latinamerika, 
Mellemøsten og Sydasien, Nord- og Sydøstasien, 

Centralasien), det panafrikanske program (Afrika som 
helhed) (kontinentale og tværregionale projekter) og 

det tematiske program om migration og asyl 
(projekter i de vigtigste lande) 

Det europæiske 
naboskabsinstrument 

(ENI) 

Perioden 2014-2020: 15 432,63 mio. EUR 
(løbende priser) 

Landene i det sydlige Middelhavsområde (Algeriet, 
Egypten, Libanon, Libyen, Jordan, Israel, Marokko, 

Syrien, Tunesien, Palæstina) og de østlige nabolande 
(Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, 

Moldova, Ukraine), enten bilateralt eller regionalt (i 
sidstnævnte tilfælde er Rusland også inkluderet) 

Madad-fonden (2014) 
Perioden 2014-2018: 

1,4 mia. EUR til dato 
Libanon, Jordan, Irak, Tyrkiet, Egypten og Syrien 

Bêkou-trustfonden 239,5 mia. EUR i pant Den Centralafrikanske Republik 

EU's Nødtrustfond for 
Afrika 

Perioden 2015-2020: Ressourcerne 
beløber sig aktuelt til 3,37 mia. EUR, 

herunder over 2,98 mia. EUR fra EUF og 

Sahel-regionen og Lake Chad-området, Afrikas Horn, 
Nordafrika og nabolandene i de støtteberettigede 

lande kan drage nytte af projekterne 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147325/presentation-bruegel-eu-funds-for-migration-asylum-and-integration-policies.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/8/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52015DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=DA&reference=P8-TA-2016-0309
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0408+0+DOC+XML+V0//DA&language=DA
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180612_com-2018-464-report_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-IDA-542140-European-Development-Fund-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/development-cooperation-instrument-dci_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
https://eeas.europa.eu/topics/european-neighbourhood-policy-enp_en
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/countries/syria/madad_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eutf_syria_factsheet-english.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_DA.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_DA.pdf
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/content/trust-fund-financials_en
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finansielle EU-instrumenter (DCI, ENI, 
HOME og ECHO) og 399,8 mia. EUR fra EU-

medlemsstater og andre (Schweiz og 
Norge) 

Instrument til 
førtiltrædelsesbistand 

II (IPA II) 

Perioden 2014-2020: 

11 698,67 mio. EUR (løbende priser)  
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Nordmakedonien, 

Kosovo, Montenegro, Serbien og Tyrkiet 

EU-faciliteten for 
flygtninge i Tyrkiet 

Perioden 2016-2017: For 2016-2017: 
3 mia. EUR, 2018: Yderligere 3 mia. EUR 

tildelt i marts 2018 
Tyrkiet 

Den Europæiske Fond 
for Bæredygtig 

Udvikling (EFSD) 
Oprindeligt budget på 3,35 mia. EUR Afrika og EU's nabolande 

London-konferencen i 
2016 

2016: 12 mia. USD i pant Syrien, Jordan, Libanon, Tyrkiet, Irak og Egypten 

Bruxelles I-konferencen 
og Bruxelles II-
konferencen 

2017: 6 mia. USD 

2018: 4,4 mia. USD 

2019-2020 3,4 mia. USD 

Syrien, Jordan, Libanon, Tyrkiet, Irak og Egypten 

Fremtidspotentiale 
Aktuelle tendenser viser, at Europa uden tvivl vil fortsætte med at være attraktiv for migranter og 
asylansøgere, og forvaltningen af migrationsstrømmene vil fortsætte være højt placeret på EU's 
dagsorden. Dette skyldes en række faktorer, såsom tiltagende internationale og interne konflikter, 
klimaforandringer og vedvarende økonomiske forskelle mellem EU-medlemsstaterne og andre 
lande. EU skal derfor kombinere en række interne og eksterne migrationspolitiske redskaber. Det, 
som med Kommissionens ord er en effektiv, retfærdig og robust EU-migrationspolitik, som er 
tilpasset fremtidens udfordringer, vil give asyl til dem, der har ret til international beskyttelse, og 
sende dem, der ikke har, tilbage, forhindre tab af menneskeliv, navnlig i Middelhavet, fjerne 
menneskehandelsnetværk og smuglere, styrke de ydre grænser og sikre et reelt alternativ til farlige 
rejser, såsom åbning af lovlige migrationskanaler, som den bedste metode til at bekæmpe 
menneskehandelsnetværk og smuglere. Dette skal ledsages af en styrkelse af forvaltningen af de 
ydre grænser, herunder ved at gøre bedre brug af de muligheder, som 
informationsteknologisystemer (IT-systemer) tilbyder. 

For at løse problemet med så store strømme af flygtninge og migranter på globalt plan vedtog FN's 
generalforsamling New York-erklæringen for flygtninge og migranter den 19. september 2016, hvori 
den opfordrede til at udarbejde to globale aftaler, én om flygtninge og én om andre migranter. 
Begge aftaler blev vedtaget i december 2018. EU har positioneret sig som global aktør på 
migrationsområdet og har spillet en stor rolle i forbindelse med udarbejdelsen af aftalerne. Disse 
aftaler giver mulighed for at gå videre med at styrke de normer, principper, regler og 
beslutningsprocesser, der vil give mulighed for mere effektivt internationalt samarbejde om at 
reagere på det, der er et afgørende problem. Det bliver en udfordring at yde fortsat institutionel 
støtte til at løse disse problemer og gennemføre resultaterne af de globale aftaler. Juni 2018 var en 
afgørende måned for lederne med hensyn til at blive enige om en EU-tilgang til migration. Den 14. 
juni 2018 offentliggjorde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde.  

I denne nye foreslåede finansieringsarkitektur for EU's foranstaltninger udadtil (FFR 2021-2027) 
foreslår Kommissionen derfor at forenkle strukturen ved at fjerne kunstige barrierer mellem 
instrumenterne. Med et foreslået budget på 89,5 mia. EUR i perioden 2021-2027 ændrer 
instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde radikalt den måde, 

https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
https://ec.europa.eu/europeaid/evaluation-instrument-pre-accession-assistance-ipa-ii-draft-report_en
http://eur-lex.europa.eu/budget/data/General/2018/da/SEC03.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/kosovo_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/170302_facility_for_refugees_in_turkey_first_annual_report.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-external-investment-plan-5-priority-areas-identified-first-meeting-efsd-strategic_en
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20180313172041/https:/www.supportingsyria2016.com/
https://www.consilium.europa.eu/media/23917/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-financial-track.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/brussels-ii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
http://gmdac.iom.int/research-database/sites/default/files/documents/can-regular-migration-channels-reduce-irregular-migration.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623550/EPRS_BRI(2018)623550_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614638/EPRS_BRI(2017)614638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/echo/news/eu-and-iom-strenghten-ties-global-migration_en
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN


Migrationsspørgsmålet 

11 

hvorpå finansieringen af EU's 
foranstaltninger udadtil 
administreres. I et forsøg på at 
strømline eksisterende 
finansieringsinstrumenter vil 
instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde 
sammenlægge i alt otte 
forordninger og én afgørelse, 
hvoraf de fleste udløber den 31. 
december 2020 (se boks). 
Stigningen i budgettet for EU's 
foranstaltninger udadtil fra 
94,5 mia. EUR i perioden 2014-
2020 til 123 mia. EUR i perioden 
2021-2027 udgør en stigning på 
30 % beregnet i løbende priser. 
Hvis vi fratrækker årlig inflation 
frem til 2027, vil stigningen være 
13 %. Instrumentet for naboskab, 
udviklingssamarbejde og 
internationalt samarbejde vil 
kanalisere den største andel af midlerne til foranstaltninger udadtil. Det vil være EU's vigtigste 
redskab til at bidrage til at udrydde fattigdom og fremme bæredygtig udvikling, velstand, fred og 
stabilitet. Instrumentet vil blive baseret på fire søjler: geografisk (68 mia. EUR), tematisk (7 mia. EUR), 
en beredskabsdel (4 mia. EUR) og en pude til begyndende udfordringer og prioriteringer 
(10,2 mia. EUR).  

Efter et uformelt møde den 24. juni 2018, og efter Europa-Kommissionen fremlagde elementer, som 
Det Europæiske Råd kunne gøre fremskridt med i asylreformen, opnåede EU-lederne ikke noget 
gennembrud i form af interne aspekter af migration og EU's asylpolitik på topmødet i juni 2018 og 
alle efterfølgende topmøder i oktober 2018 og december 2018. Dette illustrerede de resterende 
forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til i særdeleshed reformen af Dublinforordningen, 
der bestemmer de EU-medlemsstater, som er ansvarlige for at behandle ansøgninger fra 
asylansøgere, der søger international beskyttelse. I stedet prioriterer Det Europæiske Råd i sine 
konklusioner som følge af den indenrigspolitiske situation og det interne pres i nogle lande en 
styrkelse af Unionens ydre grænser. I sit bidrag angiver Europa-Kommissionen sin hensigt om at 
fremsætte nye forslag for at sikre en mere europæisk forvaltning af de ydre grænser og øge 
sammenhængen og effektiviteten af EU's tilbagesendelsespolitik. 

Derfor foreslog Europa-Kommissionen efter præsident Junckers tale om Unionens tilstand i 
september 2018 at styrke. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, opgradere EU's 
agentur for asyl og øge tilbagesendelser og opfordrede til bedre juridiske veje til Europa af 
humanitære og økonomiske grunde, herunder ved at fremskynde genbosættelse og håndtere 
mangel på specifikke færdigheder. Kommissionen udnytter således yderligere potentialet i EU-
traktaterne, navnlig artikel 77, stk. 2, litra d), og artikel 79, stk. 2, litra c), og presser på for mere 
decentrale agenturer. Bortset fra at styrke EU's ydre grænser og strømline asylprocedurerne 
prioriterer Det Europæiske Råd i sine debatter og konklusioner også at behandle migranter hurtigt 
og forhindre dem i at nå Europa i første omgang ved at dæmme op for ulovlig migration på alle 
eksisterende og nye ruter. Kommissionen fremlagde derfor en vurdering af initiativet til at etablere 
kontrollerede centre i EU og muligheder for regional udskibning for migranter, som er blevet reddet 
under eftersøgnings- og redningsoperationer på vej til Europa. 

Instrumenter, som skal sammenlægges i henhold til 
det foreslåede instrument for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde. 

1 Instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI) 
2 Den Europæiske Udviklingsfond (EUF), herunder EUF AVS-

investeringsfaciliteten, 
3 Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) 
4 Partnerskabsinstrumentet til samarbejde med tredjelande (PI) 
5 Det europæiske instrument for demokrati og 

menneskerettigheder (EIDHR) 
6 Instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP) 
7 Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), der 

består af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling 
(EFSD +) og garantien for foranstaltninger udadtil og omfatter 
også det eksterne lånemandat (ELM). 

Dette brede instrument vil blive suppleret af instrumentet til 
førtiltrædelsesbistand (IPA), instrumentet for humanitær bistand. 
den fælles udenrigs-og sikkerhedspolitik (FUSP), instrumentet for 
oversøiske lande og territorier (OLT), herunder Grønland, og det 
særskilte instrument for europæisk nuklear sikkerhed, afhængigt 
af udfaldet af drøftelserne i Rådet. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_da.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-migration-advancement-june-2018_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=celex:32013R0604
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speech_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1537358704958&uri=CELEX:52018PC0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1537358867501&uri=CONSIL:ST_12112_2018_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1537358945147&uri=CELEX:52018PC0634
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://europa.eu/rapid/press-release_AC-18-4269_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/migration-disembarkation-june2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_da.htm
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Alle EU-ledere, som har blandet sig i debatterne om Europas fremtid i Parlamentet hidtil, har 
erkendt, at migration var en af EU's vigtigste udfordringer, og er enige om, at den kun kan løses på 
EU-plan. Selv om de alle finder det nødvendigt at intensivere samarbejdet med de lande, som 
migranterne kommer fra eller er i transit i, har de fleste også understreget behovet for fremskridt 
inden for det fælles europæiske asylsystem og spørgsmålet om flytning. Nogle EU-ledere støttede 
også en generel forøgelse af midlerne eller et mere ambitiøst og konkret initiativ, såsom en 
"Marshallplan" for Afrika. Den næste FFR (2021-2027) for migrationsrelaterede spørgsmål vil næsten 
være tre gange så stor og nå op på over 34,9 mia. EUR sammenlignet med de 14 mia. EUR for 
perioden 2014-2020. Rammerne vil fokusere på at støtte det, som Europa-Kommissionen kalder en 
robust, realistisk og fair migrationspolitik gennem en styrket Asyl- og Migrationsfond på 
11,2 mia. EUR. Denne fond vil støtte et stærkere og mere effektivt europæisk asylsystem, og 
hurtigere og hyppigere tilbagesendelser samt tidlig integration af tredjelandsstatsborgere, der 
opholder sig lovligt i EU på kort sigt, og som ikke tidligere var fondens ansvar. Det langsigtede 
budget vil også omfatte en betydelig styrkelse af EU's ydre grænser gennem oprettelsen af en ny 
Fond for Integreret Grænseforvaltning med en værdi på 9,3 mia. EUR og gennem en væsentlig 
forøgelse af midlerne på 12 mia. EUR til de decentrale agenturer, der støtter de medlemsstater, som 
beskytter EU's grænser, navnlig Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. 
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Se Europa-Parlamentets hjemmeside om migration i Europa. 
 

NOTER 

1 Dette afsnit er forfattet af Alina Dobreva, og Nadejda Kresnichka-Nikolchova har stået for grafikken. 
 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/630352/EPRS_IDA(2019)637948_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=COM:2018:321:FIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=COM:2018:0471:FIN
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-securing-external-borders_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=COM:2018:0473:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577991/EPRS_BRI(2016)577991_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)614638
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586614
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/da/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586614
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599343
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615649
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)615649
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/ra-2018
https://www.ceps.eu/publications/what-role-eu-un-negotiations-global-compact-migration
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2018/06/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2018/06/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2018/06/MEDAM-assessment-report_2018.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595920
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599388
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599388
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589859
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589859
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html
http://www.refworld.org/docid/536b564d4.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623550
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623550
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)623550
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/refugees/20170629STO78632/migration-in-europe
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2 En fælles bekymring for både FN og EU er respekt for menneskerettighederne for migranter, asylansøgere og 
flygtninge. 

3 Medlemsstater i Europarådet skal også garantere alle i deres jurisdiktion, herunder migranter, de rettigheder, der er 
nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention. 

4 Undersøgelsen dækker alle 28 EU-medlemsstater med undtagelse af Kroatien og Danmark, men omfatter Norge. 
Undersøgelsen er baseret på resultaterne af revisionen, som primært dækker perioden 2013-2014. 

5 Se Nikolai Atanassov N., Dumbrava, C., Mentzelopoulou, M-M., Radjenovic, A., EU asylum, borders and external 
cooperation on migration, EPRS, Europa-Parlamentet, maj 2018, og Apap, J., Claros Gimeno, E., Mentzelopoulou M-M., 
Migration & asylum: Projects & funding, EPRS, Europa-Parlamentet, maj 2018. 
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