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Migrationsfrågan 
SAMMANFATTNING 
Flyktingrörelser och migration ligger i fokus för världens uppmärksamhet. De senaste åren har 
Europa stått inför den svåraste migrationsutmaningen sedan andra världskrigets slut. Det 
rekordstora antalet flyktingar och irreguljära migranter som kommit till EU, med en topp under 
2015, har blottlagt flera olika fel och brister i EU:s politik för asyl, de yttre gränserna och migration. 
På grund av dessa utmaningar har EU inlett ett mer vittomfattande reformarbete för att 
återuppbygga sin asyl- och migrationspolitik baserat på fyra pelare: minska incitamenten för 
irreguljär migration genom att ta itu med de bakomliggande orsakerna, förbättra återvändandena 
och upplösa människosmugglings- och människohandelsnätverk, rädda liv och skydda de yttre 
gränserna, upprätta en stark asylpolitik i EU och tillhandahålla fler lagliga vägar för asylsökande och 
mer effektiva lagliga migrationskanaler för reguljära migranter. 

De rekordstora migrationsflödena till EU under 2015 och 2016 avtog i slutet av 2017 och 2018. För 
att åstadkomma vad kommissionen kallar en effektiv, rättvis och robust framtida migrationspolitik 
för EU har EU, baserat på fördragen och andra rättsliga och finansiella instrument, vidtagit såväl 
omedelbara som mer långsiktiga åtgärder. På grund av sin geografiska belägenhet och sitt rykte 
som ett exempel på stabilitet, generositet och öppenhet mot en bakgrund av växande 
internationella och interna konflikter, klimatförändringar och global fattigdom, kommer EU 
sannolikt att fortsätta att utgöra en idealisk tillflyktsort för asylsökande och migranter. Detta 
återspeglas även i de allt större beloppen, den ökande flexibiliteten och mångfalden i EU:s 
finansiering av migrations- och asylpolitik i och utom den nuvarande och framtida EU-budgeten. 

Detta är en uppdatering av en tidigare briefing som offentliggjordes före EU-valet 2019. Se även den 
parallella briefingen EU support for democracy and peace in the world. 
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Lägesrapport 
Antalet internationella migranter världen över har fortsatt att växa snabbt de senaste åren och 
nådde 258 miljoner 2017, vilket är en ökning från 220 miljoner 2010 och 173 miljoner 2000. Sedan 
FN:s internationella konferens för befolknings- och utvecklingsfrågor 1994 har frågan om 
internationell migration och dess relation till utveckling hamnat allt högre på det internationella 
samfundets dagordning. 

Figur 1 – De främsta migrationsrutterna in i Europa 

 
Uppgiftskälla: Frontex. diagram av Giulio Sabbati, Europaparlamentets utredningstjänst. 

EU:s migrationshantering är utspridd över många rättsliga och politiska instrument. Sedan de stora 
migrationsströmmarna till Europa 2015 har denna politik till stor del baserats på den europeiska 
migrationsagendan. EU:s åtgärder på detta område består av att föreslå och genomföra omedelbara 
och mer långsiktiga åtgärder som fokuserar på dess migrationspolitiks inre och yttre dimensioner 
samt på EU:s yttre gränser. Åtgärderna inbegriper återvändande och återtagande av irreguljära 
migranter som inte har rätt att komma in eller vistas i EU, bekämpande av smuggling av migranter, 
skydd av EU:s yttre gränser, skapande av lagliga vägar för de som är i behov av internationellt skydd, 
utformning av en solid asylpolitik för EU som baseras på balansen mellan solidaritet och ansvar, och 
politisk och finansiell migrationshantering i samarbete med tredjeländer. EU anger i detalj 
gemensamma standarder i sina många förordningar och direktiv, men det faktiska genomförandet 
av asyl- och migrationspolitiken ligger hos medlemsstaterna, som måste säkerställa att deras 
nationella lagstiftning är förenlig med såväl EU-lagstiftningen som internationella avtal. EU:s externa 
migrationspolitik är en del av EU:s allmänna migrationsstrategi, och kompletterar EU:s utrikespolitik 

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_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/migration/public/index.html?page=intro
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/621878/EPRS_IDA(2018)621878_EN.pdf
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och utvecklingssamarbete. Den baseras på gemensamma målsättningar som fastställts av 
medlemsstaterna och återspeglas i det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas). Samarbete 
med tredjeländer omfattas av den övergripande strategin för migration och rörlighet, genom vilken 
EU har inlåtit sig i politisk dialog och har upprättat partnerskap med tredjeländer. 

De utmaningar som EU har ställts inför sedan den exempellösa, okontrollerade tillströmningen av 
stora antal flyktingar och irreguljära migranter under senare tid har blottlagt en mängd fel och 
brister i EU:s politik för asyl, de yttre gränserna och migration. Det ökade trycket på EU:s asylsystem, 
en rättslig ram som omfattar alla aspekter av asylprocessen. Inom ramen för det befintliga systemet 
behandlas asylsökande inte lika, och andelen godkända asylansökningar varierar mellan olika 
EU-länder. Vidare är endast ett litet fåtal länder, baserat på deras geografiska belägenhet, ansvariga 
för praktiskt taget alla asylansökningar som lämnats in i EU. För att den rättsliga ramen ska bli mer 
effektiv, harmoniserad, rättvis och motståndskraftig mot framtida migrationstryck måste den 
förändras. En av de första akuta åtgärderna efter migrationsvågen 2015 var avsedd att lätta på 
migrationstrycket på Grekland och Italien, som har drabbats hårdast av inströmningen. Syftet var 
att omplacera sökande som har rätt till internationellt skydd – nationaliteter med en övergripande 
beviljandegrad på 75 % eller högre i EU:s medlemsstater – till andra medlemsstater, och på så vis 
säkerställa en rättvis och balanserad fördelning och fördelning av ansvaret för asylsökande inom EU. 
Inte alla medlemsstater var dock villiga att delta i systemet, vilket återspeglar motsättningar inom 
den allmänna opinionen och svårigheter med att balansera solidaritet och ansvar mellan olika 
EU-länder. 

Vidare krävs, för att minska den irreguljära migrationen, en effektiv politik för återvändande och 
återtagande av irreguljära migranter. Kommissionen har på grund av den låga andelen 
återvändande därför fokuserat på att förbättra sin egen kapacitet genom den förnyade 
handlingsplanen för återvändande och den föreslagna översynen av återvändandedirektivet, och 
har slutit återtagandeavtal eller har gjort praktiska arrangemang med ursprungs- och transitländer 
i Afrika och Asien. 

De okontrollerade migrationsströmmarna blottlade även svagheter inom förvaltningen av EU:s yttre 
gränser. En viktig del av EU:s stöd till dess medlemsstater har varit det operativa stöd som 
tillhandahållits enligt krisplatsmetoden. Detta inbegriper identifiering och registrering av alla 
anländande asylsökande, samt tillhandahållande av tillfredsställande mottagningsförhållanden och 
tillräcklig kapacitet. Även om fingeravtryckstagningen på migranter har gått framåt och, enligt 
kommissionens siffror, har nått närmare 100 %, är mottagningsförhållandena även fortsatt en stor 
källa till oro. Åren 2017 och 2018 skedde en betydande minskning av upptäckta olagliga 
gränspassager längs EU:s yttre gränser, i huvudsak längs migrationsvägarna i centrala och östra 
Medelhavsområdet, men det övergripande trycket på EU:s yttre gränser förblir relativt högt. 
Dessutom kan resan till EU vara extremt farlig, och smugglare utsätter ofta migranter för livsfara. För 
att förhindra förlust av människoliv, i synnerhet i Medelhavet, krävs sök- och räddningsinsatser samt 
bekämpning av människosmuggling och smugglingsnätverk. 

Migration är ett politiskt problem i global skala av avgörande makroekonomisk betydelse. Enligt 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) kommer bland industriländerna enbart Nya Zeeland och Irland, i 
ett scenario utan migration, fortfarande att ha en ökande befolkning i arbetsför ålder 2025, eftersom 
det i alla andra länder sker en kraftig minskning. Ett av flera sätt att väga upp den minskade eller 
stagnerade befolkningstillväxten är att öppna lagliga migrationskanaler, och detta kräver en global 
lösning. Det finns även ett brådskande behov av att ersätta irreguljära migrationsströmmar, som har 
orsakat så mycket lidande och extrema kränkningar av de mänskliga rättigheterna, med lagliga 
migrationskanaler. Som kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, anförde i sitt tal om 
tillståndet i unionen 2017: ”Den irreguljära migrationen slutar inte förrän det finns ett verkligt 
alternativ till de farliga resorna”. 

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_en.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_sv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-factsheet-returns-policy_sv.pdf
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2018:634:FIN
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_hotspots_sv.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
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Allmänhetens förväntningar på EU1 

Enligt en rad Eurobarometerundersökningar för 
Europaparlamentet om uppfattningar och 
förväntningar hade EU-medborgarnas stöd för 
ett ännu starkare EU-engagemang i 
migrationsfrågan minskat från 74 % år 2016 till 
72 % år 2018. Även om det skett en minskning är 
denna obetydlig, och det övergripande stödet 
för EU-engagemang i migrationsfrågan är 
fortsatt mycket starkt. Skillnaden i åsikter mellan 
medlemsstaterna är avsevärd. Det starkaste 
stödet för stärkta EU-åtgärder i 
migrationshanteringen noteras i Cypern (88 %), 
Spanien (85 %) och Portugal (84 %). Svagast stöd 
för stärkta EU-åtgärder på det här området finns 
i Österrike (55 %), Lettland och 
Förenade kungariket (56 %). Trots skillnaderna 
mellan medlemsstaterna delas stödet för ett 
ökat EU-engagemang i migrationsfrågan av 
majoriteten av medborgarna i varje 
medlemsstat. 

Den sammanlagda minskningen av stödet för 
ökat EU-engagemang i migrationsfrågan är 
två procentenheter. På medlemsstatsnivå finns 
den mest betydande minskningen i Estland (en 
minskning med 15 procentenheter), Tjeckien 
(en minskning med 13 procentenheter) och 
Förenade kungariket (en minskning med 12 procentenheter). Åtta medlemsstater uppvisar en 
större önskan om ett intensifierat EU-engagemang i migrationsfrågan, och den mest betydande 
ökningen har noterats i Spanien (en ökning med sex procentenheter).  

Figur 3 – Förväntningar på kraftfullare EU-
åtgärder än i nuläget: skillnad i 
procentenheter mellan 2016 och 2018 

 

Källa: Europaparlamentets utredningstjänst på 
grundval av Eurobarometern 85.1 – 2016; 89.2 – 
2018. 

 

Figur 2 – Procent av de tillfrågade som vill att EU ska ingripa mer än i dag 

 

Källa: Europaparlamentets utredningstjänst på grundval av Eurobarometern 85.1 – 2016; 89.2 – 2018. 

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-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/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/sv/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-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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Det har skett en markant förbättring i 
utvärderingen av EU:s engagemang i 
migrationsfrågan sedan 2016. Andelen EU-
medborgare som ansåg att EU:s åtgärder är 
otillräckliga har minskat med 
åtta procentenheter (från 66 % år 2016 till 57 % 
år 2018), men denna uppfattning delas 
fortfarande av majoriteten av EU-medborgarna. 
Andelen EU-medborgare som ansåg att EU:s 
åtgärder i migrationsfrågan var tillräckliga har 
ökat med sju procentenheter (från 19 % år 2016 
till 26 % år 2018). Trots förbättringen i 
utvärderingen av EU:s resultat på detta område 
förblir engagemanget i migrationsfrågan det 
politikområde i studien som får det sämsta 
betyget. 

Denna positiva förändring i utvärderingen av 
EU:s engagemang på migrationsområdet är mest 
framträdande i Rumänien (en ökning med 
19 procentenheter), Irland (en ökning med 
14 procentenheter) och i Bulgarien (en ökning 
med 12 procentenheter). Den förbättrade 
utvärderingen av EU:s engagemang talar för 
nästan hela EU, och endast tre medlemsstater 
redovisar en sämre utvärdering av EU:s åtgärder 
för migration under 2018 jämfört med 2016. 
Denna motsatta tendens noteras i Österrike (en minskning med nio procentenheter), Malta (en 
minskning med åtta procentenheter) och Luxemburg, där förändringen är liten (en minskning med 
en procentenhet).  

Det finns fortsättningsvis betydande skillnader bland medlemsstaterna i utvärderingen av EU:s 
åtgärder. De varierar mellan så låga siffror som 10 % som ger omdömet ”tillräckligt” i Grekland till 
43 % i Kroatien och 40 % i Danmark.  

Det migrationspolitiska området har en av de största klyftorna mellan medborgarnas förväntningar 
och deras utvärderingar av EU:s engagemang (tillsammans med bekämpning av arbetslöshet och 
skattebedrägeri). Samtidigt som dess omfattning har minskat betydligt, mestadels på grund av den 
förbättrade utvärderingen av EU:s åtgärder, återstår fortfarande mycket att göra för att ta itu med 
medborgarnas oro. 

EU-ramar 
Artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) förbinder EU, i egenskap av icke-statlig 
aktör, att anpassa sig till FN:s normer samt till strikt efterlevnad och utveckling av internationell rätt, 
inbegripet respekt för principerna i FN-stadgan i sin roll när det gäller att främja och skydda de 
mänskliga rättigheterna i alla sina åtgärder, med beaktande av i synnerhet barnets rättigheter.2 EU 
har delad behörighet för utveckling av en gemensam invandringspolitik. Enligt unionsrätten, 
artikel 67.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska unionen ”utarbeta en gemensam 
politik för asyl, invandring och kontroll av de yttre gränserna som grundar sig på solidaritet mellan 
medlemsstaterna och som är rättvis för medborgare i tredjeländer”. Tredjelandsmedborgare ska 
även inbegripa statslösa personer. I artikel 78 i EUF-fördraget föreskrivs det att EU ska utforma en 
gemensam politik avseende asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd. Artikeln rör även 
Europaparlamentets och rådets uppgift som medlagstiftare vid vidtagande av åtgärder för ett 
gemensamt europeiskt asylsystem. I händelse av en plötslig inströmning av tredjelandsmedborgare 

Figur 4 – Uppfattningen om huruvida 
EU:s befintliga åtgärder är tillräckliga i 
nuläget: skillnad i procentenheter mellan 
2016 och 2018 

 

Källa: Europaparlamentets utredningstjänst på 
grundval av Eurobarometern 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/SV/TXT/?uri=CELEX:12008E067
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:12008E078
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20160630STO34203/survey-people-reveal-their-priorities-for-the-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/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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till en eller flera medlemsstater kan rådet vidta tillfälliga åtgärder baserat på ett förslag från 
kommissionen och efter samråd med Europaparlamentet. I artikel 79.1 föreskrivs förstärkt 
bekämpning av olaglig invandring och människohandel, och Europaparlamentet och rådet ska 
agera i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, medan det i artikel 79.3 föreskrivs att 
unionen ”får med tredjeländer ingå avtal med syftet att de tredjelandsmedborgare som inte 
uppfyller eller som inte längre uppfyller villkoren för inresa, närvaro eller vistelse på en 
medlemsstats territorium ska återtas i sina ursprungsländer eller de länder de kommer från.” 
I artikel 80 i EUF-fördraget hänvisas det till principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, 
även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna när de genomför politik som gäller 
gränskontroll, asyl och invandring. I EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna föreskrivs 
rätten till asyl i artikel 18 och förbudet mot refoulement i artikel 19. För att unionens 
sekundärlagstiftning, inbegripet direktiv och förordningar på asylområdet, ska vara giltig och laglig 
är det ett krav att den överensstämmer med stadgan. 

Det gemensamma europeiska asylsystemet måste respektera staternas skyldigheter enligt 1951 års 
konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967 
(Genèvekonventionen) och andra tillämpliga fördrag, t.ex. konventionen om barnets rättigheter. 
Det måste även vara överensstämma med principen om non-refoulement i artikel 33 i 
flyktingkonventionen.3 

De flesta EU-medel som går till migrationspolitiken har anslagits enligt rubrik 3 (intern) och rubrik 4 
(extern) i den fleråriga budgetramen. Detta inbegriper asyl-, migrations- och integrationsfonden 
(Amif) som syftar till att främja effektiv hantering av migrationsströmmar och utveckla en 
gemensam EU-strategi för asyl och invandring, och fonden för inre säkerhet som tillhandahåller stöd 
till förvaltning av de yttre gränserna och den gemensamma viseringspolitiken (instrumentet för 
ekonomiskt stöd för förvaltningen av de yttre gränserna och den gemensamma viseringspolitiken) 
samt finansiellt stöd till polisiärt samarbete och förebyggande och bekämpande av brottslighet, 
inbegripet migrantsmuggling. Enligt uppgifterna från april 2018 ökade Amifs ursprungliga anslag 
inom ramen för den fleråriga budgetramen 2014–2020 från 3,8 miljarder euro till 6,6 miljarder euro, 
medan medlen för fonden för inre säkerhet ökade något, från 3,7 miljarder euro till 
3,8 miljarder euro. 

Decentraliserade EU-byråer arbetar också med migration, i synnerhet Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån (Frontex), som deltar i förvaltningen och kontrollen av de yttre gränserna, 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), som bistår vid genomförandet av medlemsstaternas 
skyldigheter inom ramen för asylsystemet, och Europeiska unionens byrå för brottsbekämpning 
(Europol), som underlättar polissamarbetet mellan medlemsstaterna, bland annat när det gäller 
människosmuggling. EU:s byråer arbetar under indirekt förvaltning, vilket innebär att 
kommissionen delegerar budgetansvaret till byråerna. Enligt uppgifterna från 2018 ökade EU:s 
samlade bidrag till Frontex från den fleråriga budgetramen 2014–2020, från det inledande 
utgiftsåtagandet på 628 miljoner euro till 1 638 miljoner euro (april 2018), till Easo från 
109 miljoner euro till 456 miljoner euro (april 2018) och till Europol från 654 miljoner euro till 
753 miljoner euro (april 2018). 

Instrumentet för krisstöd inom unionen ska tilldelas fram till 2019 i händelse av katastrofer av 
exceptionell omfattning och exceptionella följder där ”inget annat instrument som står till 
medlemsstaternas och unionens förfogande räcker till”. Fram till april 2018 hade kommissionen 
tecknat avtal om 605 miljoner euro i krisstöd till flyktingar i Grekland. Fonder som t.ex. 
Horisont 2020, fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead), Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Europeiska socialfonden (ESF) anslår också medel till 
migration, mer specifikt till integration av flyktingar och migranter. Finansieringen av EU:s externa 
migrationspolitik har baserats på olika instrument för att agera på nya prioriteringar, t.ex. faciliteten 
för flyktingar i Turkiet, EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika och Europeiska fonden för 
hållbar utveckling (se tabell 1 i budgetinitiativen). Dessa instrument skapades i syfte att använda 
resurser ur såväl EU:s budget som i medlemsstaterna, men det har ofta visat sig svårt att fullgöra 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:12008E079
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:12008E080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://fra.europa.eu/sv/charterpedia/article/18-ratt-till-asyl
http://fra.europa.eu/sv/charterpedia/article/19-skydd-vid-avlagsnande-utvisning-och-utlamning
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/sv/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/sv/about-europol
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/147324/20180516-migration-funding-study-updated.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0369
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
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/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595837
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nationella åtaganden. EU:s finansiering för migration förväntas öka fram till 2020 för att främja 
framsteg på området för migrationshantering i alla medlemsstater. 

Resultat under valperioden 2014–2019 
Som en första och omedelbar åtgärd för de rekordstora migrationsströmmarna till Europa under 
2015 antog kommissionen i april 2015 en migrationsrelaterad handlingsplan i tio punkter, vilken 
även fick stöd av rådet och Europaparlamentet (parlamentet). Eftersom åtgärderna i planen visade 
sig vara otillräckliga antog kommissionen i maj 2015 den europeiska migrationsagendan med 
konkreta omedelbara och långsiktiga åtgärder för att upprätta en stark asylpolitik i EU, rädda liv och 
trygga de yttre gränserna, minska incitamenten för irreguljär migration, tillhandahålla fler lagliga 
vägar för asylsökande och säkerställa samarbete med tredjeländer. Parlamentet har antagit flera 
resolutioner på eget initiativ om migration, särskilt resolutionen av den 12 april 2016 om situationen 
i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU, och resolutionen av 
den 5 april 2017 om hantering av flykting- och migrantrörelserna: den roll som EU:s yttre åtgärder 
spelar. I dessa resolutioner bedöms de olika strategier som berörs och presenteras ett antal 
rekommendationer. 

EU:s interna migrationsåtgärder 

Reform av det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) 

Inom det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) behandlas asylsökande inte på ett enhetligt sätt, och 
andelen godkända asylansökningar varierar mellan EU-länderna, i viss utsträckning till följd av den 
handlingsfrihet att genomföra direktiven som den aktuella asyllagstiftningen ger medlemsstaterna. 
Dessutom är endast ett fåtal länder, baserat på deras geografiska belägenhet, ansvariga för praktiskt taget 
alla asylansökningar som lämnats in i EU. För att göra den rättsliga ramen mer effektiv, harmoniserad, rättvis 
och motståndskraftig mot framtida migrationstryck inledde kommissionen sin reform i maj och juli 2016. Den 
införde två paket med förslag, som inbegriper en rättvis fördelning av asylansökningar bland 
medlemsstaterna och tillhandahållande av gemensamma regler på EU-nivå i syfte att förenkla och förkorta 
asylförfarandet, säkerställa enhetliga normer för det skydd och de rättigheter som beviljas dem som är 
berättigade till internationellt skydd och ytterligare harmonisera mottagningsvillkoren i EU, avskräcka från 
sekundära förflyttningar och förbättra utsikterna till integration. Reformen av systemet, som inte går framåt 
på grund av motsättningar inom den allmänna opinionen och svårigheter med att balansera solidaritet och 
ansvar mellan olika EU-länder, kommer enbart att slutföras när parlamentet och rådet når en politisk 
överenskommelse i enskilda ärenden. 

Förstärkning av de yttre gränserna 

Såsom betonats i de europeiska agendorna om migration och säkerhet kräver en hantering av de aktuella 
utmaningarna förbättringar av förvaltningen av de yttre gränserna. EU har fokuserat på att bättre ta tillvara 
på de möjligheter som erbjuds genom informationssystem och informationsteknik (it), t.ex. genom förstärkta 
kontroller vid de yttre gränserna och genom ett system för att registrera tredjelandsmedborgares in- och 
utresa. En av de största prestationerna var inrättandet av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån 
(Frontex) i september 2016, vilket skedde på rekordtid. Byrån tillhandahåller förstärkt stöd till 
medlemsstaterna på området för migrationshantering, bekämpning av gränsöverskridande brottslighet, och 
sök- och räddningsinsatser. 2019 utökades Frontex mandat avsevärt.  

Minskad irreguljär migration och ökat återvändande 

Vid hanteringen av migrationsrelaterade utmaningar längs olika rutter har EU fokuserat på att säkerställa en 
närvaro till havs i syfte att rädda liv och upplösa nätverk för människohandel och människosmuggling. För att 
förhindra att människor förolyckas, i synnerhet i Medelhavet, och bekämpa nätverk för människohandel och 
människosmugglare har EU inlett en serie insatser till havs, t.ex. Eunavfor MED Sophia. Vidare har 
kommissionen, på grund av den låga andelen återvändande även fokuserat på att förbättra sin egen kapacitet 
genom den förnyade handlingsplanen för återvändande och samarbetet med Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån, samt på att sluta återtagandeavtal eller göra praktiska arrangemang med ursprungs- 
och transitländer i Afrika och Asien. 

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_sv.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4813_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1529566464275&uri=CELEX:52015DC0240
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&reference=P8-TA-2016-0102
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0045+0+DOC+PDF+V0//SV
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_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_sv.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608728/EPRS_BRI(2017)608728_EN.pdf
http://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2018/01/europeanpublicopinionandtheeu-debomy-june2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52015DC0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52015DC0185
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1929_sv.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
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Säkerställande av tillräckliga lagliga vägar till EU 

I maj 2016 antogs direktiv 2016/801/EU om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för 
forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för 
au pairarbete. Antagandet av direktivet fullbordade det paket med åtgärder för laglig migration som 
föreslagits av den tidigare kommissionen, som inkluderade ett direktiv om företagsinterna förflyttningar 
(direktiv 2014/66/EU) och ett direktiv om säsongsarbetare (direktiv 2014/36/EU). I juni 2016 föreslog 
kommissionen ett nytt paket om laglig migration som inbegriper en handlingsplan för integration av 
tredjelandsmedborgare. I september 2016 inledde kommissionen sin kontroll av den lagliga migrationens 
ändamålsenlighet, i syfte att utvärdera relevansen, samstämmigheten, effektiviteten, ändamålsenligheten 
och mervärdet för EU hos flera EU-verktyg för laglig migration. Utöver de som nämnts ovan inbegriper dessa 
direktivet om familjeåterförening (2003/86/EG), direktivet om varaktigt bosatta (2003/109/EG), i dess ändrade 
lydelse, direktivet om ett kombinerat tillstånd (2011/98/EU) samt EU:s ursprungliga blåkortsdirektiv 
(2009/50/EG). Ett förslag om översyn av blåkortsdirektivet var föremål för förhandlingar mellan parlamentet 
och rådet under 2017 men har sedan dess blockerats på grund av svårigheter i rådet.  

EU:s externa samarbete kring migration 

EU:s externa politik baseras på den övergripande strategin för migration och rörlighet från 2005. Den bygger 
på internationella åtaganden på bilateral, regional och multilateral nivå, och baseras på 2011 års utvärdering. 
Den aktuella versionen av den övergripande strategin antogs 2012, vars syfte är att skapa en balanserad och 
övergripande strategi för migration genom att ingå partnerskap med tredjeländer. EU:s externa 
migrationshantering baseras på en stor mängd olika verktyg och skapande av dialog och partnerskap med 
ursprungs- och transitländer, baserat på solidaritet och ansvar. 

Den europeiska migrationsagendan upprättade partnerskapsramen för migration tillsammans med 
tredjeländer i syfte att bygga vidare på och utvidga de befintliga initiativen. Ramen stärker stödet till 
behövande människor inom ramen för krishantering, och lägger samtidigt grunden till ett stärkt samarbete 
med ursprungs-, transit- och bestämmelseländer med migrations- och rörlighetspolitiken i centrum. I sin 
resolution av den 5 april 2017 uttryckte Europaparlamentet sin djupa oro över och sin solidaritet med de 
talrika flyktingar och migranter som utsätts för svåra människorättskränkningar i sina ursprungsländer. EU har 
efterlyst särskilt anpassade, långsiktiga partnerskap med grannländer samt med andra transit- och 
ursprungsländer. Migrationsströmmarnas inverkan på den politiska dimensionen, och i synnerhet på 
sambandet mellan säkerhet och utveckling, utvecklas ytterligare i EU:s globala strategi för utrikes- och 
säkerhetspolitik som presenterades i juni 2016. I strategin etableras konceptet ”principiell pragmatism”, med 
tonvikt på särskilt anpassade strategier för enskilda länder. Åtgärder som ingår i den nya kompetensagendan 
för Europa är också relevanta för tredjelandsmedborgare och bör främja deras integration. 

Sedan 2005 har EU gett stöd åt återvändande och återintegrering av migranter i tredjeländer genom 
finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbetes tematiska program om migration och asyl. Mellan 2005 
och 2015 anslogs 65 miljoner euro i EU-finansiering för detta ändamål, vilket gick till mer än 50 projekt i 
tredjeländer med en återintegreringsdimension. Enligt europeiska migrationsnätverkets expertgrupp för 
återvändandefrågor har EU 96 program som utformats för att hjälpa migranter att återvända och 
återintegreras i sitt hemland. Dessa har genomförts av 26 medlemsstater plus Norge.4 Dessa program syftar 
till att bistå migranter som beviljats en viss tid för frivillig avresa innan en tvångsförflyttning genomförs. 
Särskilda program tar upp sårbara gruppers behov, t.ex. ensamkommande minderåriga, offer för 
människohandel samt personer med särskilda medicinska behov. Särskilda initiativ till stöd för återintegrering 
av migranter har antagits för att stödja såväl återintegreringsrelaterade åtgärder i partnerländerna som 
medlemsstaternas program för bistånd till självmant återvändande och återanpassning, vilket därmed visar 
på en ökad förståelse av sambandet mellan framgångarna med EU:s migrationspolitik och partnerländernas 
utveckling.  

Inom EU-ramen har medlemsstaterna vidarebosatt flyktingar från tredjeländer direkt enligt 
bestämmelserna i EU:s vidarebosättningssystem för nödsituationer och uttalandet från EU och 
Turkiet. Antalet vidarebosättningar förblir dock blygsamt. I september 2017 rekommenderade 
kommissionen att medlemsstaterna vidarebosätter åtminstone ytterligare 50 000 sårbara personer 
fram till oktober 2019, med fokus på Nordafrika, Mellanöstern och Afrikas horn. Europaparlamentet 
och rådet förhandlar även om två förslag som skulle kunna öppna upp fler lagliga vägar att migrera 
till Europa, ett om EU:s ram för vidarebosättning som tillhandahåller säkra och lagliga vägar till 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32014L0066
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/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
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:sv:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:32003L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=uriserv:l14573
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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/sv/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)621878
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/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//SV
https://www.consilium.europa.eu/media/32143/en_leaders-agenda-note-on-migration_.pdf
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
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sv
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=sv
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/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595853
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)608779
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/sv/pdf
http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
http://www.consilium.europa.eu/sv/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
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Europa för de som behöver internationellt skydd, och ett annat om EU-blåkortet, som syftar till att 
locka och behålla högkompetenta arbetstagare. Utvecklingen i dessa ärenden beror på hur det nya 
parlamentet och de andra institutionerna väljer att arbeta vidare med dem. 

De sammanlagda utlovade anslagen till EU-fonder, decentraliserade byråer och andra stödsystem 
på migrationsområdet för hela den fleråriga budgetramperioden 2014–2020 har ökat från 
8,4 miljarder euro i den fleråriga budgetramens ursprungliga tilldelning till 14,2 miljarder euro fram 
till april 2018. I takt med att migrationshanteringen blivit alltmer prioriterad på EU:s agenda har 
beloppen, flexibiliteten och mångfalden i EU:s finansiering för migration ökat både inom och 
utanför EU:s budget. Denna förändring är en konsekvens av de rekordstora migrationsströmmarna 
2015 som satte press på såväl medlemsstaternas kapacitet, särskilt för länderna vid EU:s yttre gräns, 
som på de decentraliserade byråerna vad gäller material och personal. De ytterligare åtgärder som 
godkändes 2015 i enlighet med den europeiska migrationsagendan har direkt påverkat budgeten, 
vilket tydligt märks i ändringsbudgetarna nr 5/2015 och nr 7/2015. Ändrade EU-budgetar, som 
också efterlystes av Europaparlamentet, var avsedda att hjälpa de länder som utsatts för det 
hårdaste trycket att ta itu med nya behov rörande gränskontroll, hotspot-områden, samt att 
tillhandahålla erforderligt humanitärt stöd till flyktingar och migranter, inbegripet boende samt 
hälso- och sjukvård. Medlemsstaternas kapacitet stärktes även genom experter och resurser som 
gjordes tillgängliga genom finansiering av gräns- och kustbevakningen, Europol och Easo. EU-
finansiering har även tillhandahållits medlemsstaterna för vidarebosättning av personer som 
behöver skydd och som kommer från tredjeländer. I sin resolution från oktober 2017 upprepade 
dock Europaparlamentet sin övertygelse om att taket under rubrik 3 har visat sig vara helt 
otillräckligt för att på ett adekvat sätt finansiera den interna dimensionen av dessa utmaningar. 
Europaparlamentets synpunkter beaktades i den allmänna budgeten för budgetåret 2018. Enligt 
kommissionen har de totala utgifterna från EU-fonderna (Amif och fonden för inre säkerhet), som 
utgör merparten av EU:s budget för migrationsrelaterad verksamhet, i huvudsak visat sig vara 
effektiva. Fonderna har förbättrat asylsystemen och stärkt mottagningskapaciteten i 
medlemsstaterna, och stärkt gränsförvaltningskapaciteten vid EU:s yttre gränser. Fonderna 
genererar betydande mervärde för EU genom att de stöder åtgärder med en gränsöverskridande 
dimension, bördefördelning mellan medlemsstaterna, ökad nationell kapacitet, utbildning av 
personal, samt andra åtgärder. 

Tabell 1 – Finansiella instrument för externt samarbete kring migration5 

Instrument Budget Geografiskt tillämpningsområde 

Europeiska 
utvecklingsfonden (EUF) 

Perioden 2014–2020: 30,5 miljarder euro 
anslogs till elfte EUF för perioden 2014–

2020. 

EU:s partnerländer i Afrika, Västindien och 
Stillahavsområdet (AVS) och medlemsstaternas 

utomeuropeiska länder och territorier (ULT) 

Finansieringsinstrument 
för 

utvecklingssamarbete 

Perioden 2014–2020: 

19 661,64 miljoner euro i löpande priser 

Geografiska program (Latinamerika, Mellanöstern 
och Sydasien, norra och sydöstra Asien, 

Centralasien), det panafrikanska programmet 
(Afrika som helhet) (kontinentala och 

regionöverskridande projekt), och det tematiska 
programmet om migration och asyl (projekt i 

viktiga länder) 

Europeiska 
grannskapsinstrumentet 

Perioden 2014–2020: 
15 432,63 miljoner euro i löpande priser 

Länder i södra Medelhavsområdet (Algeriet, 
Egypten, Libanon, Libyen, Jordanien, Israel, 

Marocko, Syrien, Tunisien, Palestina) och länder i 
det östliga partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, 

Vitryssland, Georgien, Moldavien, Ukraina) 
antingen bilateralt eller regionalt (i det senare 

fallet inbegrips även Ryssland) 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
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?locale=sv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0241&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:52015DC0485
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SV&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//SV&language=SV
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
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Madad-fonden (2014) 
Perioden 2014-2018: 

Hittills 1,4 miljarder euro 
Libanon, Jordanien, Irak, Turkiet, Egypten och 

Syrien 

Förvaltningsfonden 
Bêkou 

Utfästelser på 239,5 miljoner euro Centralafrikanska republiken 

EU:s förvaltningsfond 
för nödåtgärder i Afrika 

Perioden 2015–2020: Resurserna uppgår 
för närvarande till 3,37 miljarder euro 

vilket inkluderar mer än 
2,98 miljarder euro från EUF och EU:s 

finansiella instrument 
(finansieringsinstrumentet för 

utvecklingssamarbete, det europeiska 
grannskapsinstrumentet, HOME och 

ECHO) samt 399,8 miljoner euro från EU:s 
medlemsstater och andra länder (Schweiz 

och Norge) 

Sahelregionen och området kring Tchadsjön, 
Afrikas horn och Nordafrika men också 

grannländerna till de berättigade länderna kan 
gynnas av förvaltningsfondens projekt 

Instrumentet för  
stöd inför anslutningen 

(IPA II) 

Perioden 2014–2020:  

11 698,67 miljoner euro i löpande priser  

Albanien, Bosnien och Hercegovina, f.d. 
jugoslaviska republiken Makedonien, Kosovo, 

Montenegro, Serbien och Turkiet 

Faciliteten för flyktingar 
i Turkiet 

Perioden 2016–2017: För 2016–2017: 
3 miljarder euro, 2018: Ytterligare 

3 miljarder euro fördelades i mars 2018 
Turkiet 

Europeiska fonden för 
hållbar utveckling 

(EFHU) 
Inledande budget på 3,35 miljarder euro Afrika och EU:s grannländer 

Konferensen i London 
2016 

2016: Utfästelser på 12 miljarder US-dollar 
Syrien, Jordanien, Libanon, Turkiet, Irak och 

Egypten 

Den första 
Brysselkonferensen och 

den andra 
Brysselkonferensen 

2017: 6 miljarder US-dollar 

2018: 4,4 miljarder US-dollar 

2019–2020 3,4 miljarder US-dollar 

Syrien, Jordanien, Libanon, Turkiet, Irak och 
Egypten 

 

Framtidsutsikter 
Mycket tyder på att Europa tveklöst kommer att fortsätta att vara attraktivt för migranter och 
asylsökande, och hanteringen av migrationsströmmarna kommer att fortsätta ligga högt på EU:s 
dagordning. Detta beror på en mängd faktorer, t.ex. växande internationella och interna konflikter, 
klimatförändringar samt fortsatta ekonomiska skillnader mellan EU:s medlemsstater och andra 
länder. EU måste därför kombinera ett antal verktyg för den inre och yttre migrationspolitiken. Vad 
kommissionen kallar en effektiv, rättvis och robust migrationspolitik för EU, som är anpassad till 
framtida utmaningar, skulle ge asyl åt dem som har rätt till internationellt skydd och återsända dem 
som saknar denna rätt, förhindra att människor förolyckas, i synnerhet i Medelhavet, upplösa 
nätverk för människohandel och smugglare, stärka de yttre gränserna och säkerställa ett verkligt 
alternativ till farliga resor, t.ex. öppnande av lagliga migrationskanaler som det bästa sättet att 
bekämpa nätverk för människohandel och smugglare. Detta behöver åstadkommas genom stärkt 
förvaltning av de yttre gränserna, bl.a. genom att dra bättre nytta av de möjligheter som erbjuds 
genom it-system. 

För att hantera frågan om sådana stora förflyttningar av flyktingar och migranter på global nivå 
antog FN:s generalförsamling den 19 september 2016 New York-deklarationen om flyktingar och 
migranter, i vilken den efterlyste två globala pakter, en rörande flyktingar och en rörande andra 

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_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_SV.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_11/SR_BEKOU_SV.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
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/sv/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
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
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migranter. Båda pakterna antogs i december 2018. EU, som framställer sig som en global aktör inom 
migration, har spelat en viktig roll i utarbetandet av pakterna. Dessa pakter utgör ett tillfälle att gå 
vidare med att stärka de normer, principer, bestämmelser och beslutsprocesser som kommer att 
möjliggöra ett mer effektivt internationellt samarbete för att hantera denna centrala fråga. Det 
kommer att vara en utmaning att tillhandahålla fortsatt institutionellt stöd för att ta itu med dessa 
frågor och genomföra resultaten av pakterna. Juni 2018 var en avgörande månad för ledarna när 
det gäller att komma överens om en EU-strategi för migration. Den 14 juni 2018 offentliggjorde 
kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av 
instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.  

I denna nya finansieringsstruktur 
som föreslagits för EU:s yttre 
åtgärder (den fleråriga 
budgetramen 2021–2027) föreslår 
kommissionen därför att 
strukturen ska förenklas genom att 
man river ned artificiella hinder 
mellan instrumenten. Instrumentet 
för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete, som har 
en föreslagen budget på 
89,5 miljarder euro under 
perioden 2021–2027, innebär en 
radikal översyn av hur 
finansieringen av EU:s yttre 
åtgärder administreras. I ett försök 
att integrera befintliga 
finansieringsinstrument kommer 
instrumentet för 
grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och 
internationellt samarbete att slå 
ihop sammanlagt åtta förordningar 
och ett beslut, varav de flesta kommer att löpa ut den 31 december 2020 (se rutan). Ökningen av 
budgeten för yttre åtgärder från 94,5 miljarder euro för perioden 2014–2020 till 123 miljarder euro 
för perioden 2021–2027 utgör en ökning med 30 %, beräknat i löpande priser. Om vi drar av den 
årliga inflationen fram till 2027 skulle ökningen vara 13 %. Instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete kommer att kanalisera den största andelen 
medel för yttre åtgärder. Det kommer att vara EU:s främsta verktyg för att bidra till att utrota 
fattigdom och främja hållbar utveckling, välstånd, fred och stabilitet. Instrumentet kommer att 
baseras på fyra pelare: geografisk (68 miljarder euro), tematisk (7 miljarder euro), en 
snabbinsatskomponent (4 miljarder euro), och en buffert för nya utmaningar och prioriteringar 
(10,2 miljarder euro),  

Efter ett informellt möte den 24 juni 2018, och efter att kommissionen presenterade områden där 
Europeiska rådet skulle kunna göra framsteg med en reform av asylpolitiken, åstadkom EU:s ledare 
inget genombrott när det gäller de interna aspekterna av migrationen och EU:s asylpolitik vid 
toppmötet i juni 2018 och alla efterföljande toppmöten i oktober 2018 och december 2018. Detta 
belyste de kvarvarande skillnaderna mellan medlemsstaterna, i synnerhet när det gäller reformen 
av Dublinförordningen som avgör vilken EU-medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan 
om internationellt skydd som lämnats in av en asylsökande. I stället prioriterar Europeiska rådets 
slutsatser, på grund av inhemska politiska situationer och internt tryck i vissa länder, en förstärkning 
av EU:s yttre gränser. I sitt bidrag fastslår kommissionen sin avsikt att lägga fram nya förslag för att 

Instrument som ska slås samman inom ramen för det 
föreslagna instrumentet för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete: 

1 Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete 
2 Europeiska utvecklingsfonden (EUF), inbegripet EUF:s 

AVS-investeringsanslag 
3 Europeiska grannskapsinstrumentet 
4 Partnerskapsinstrumentet för samarbete med tredjeländer 
5 Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga 

rättigheter 
6 Instrumentet som bidrar till stabilitet och fred 
7 Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), som består av 

Europeiska fonden för hållbar utveckling plus (EFHU+) och 
garantin för yttre åtgärder, och även inbegriper EIB:s externa 
utlåningsmandat 

Detta omfattande instrument kommer att kompletteras med 
instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA II), instrumentet för 
humanitärt bistånd, den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp), instrumentet för utomeuropeiska 
länder och territorier (ULT), inbegripet Grönland, och det separata 
europeiska instrumentet för kärnsäkerhet, beroende på resultatet 
av diskussionerna i rådet. 

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/SV/TXT/?uri=COM:2018:460:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_sv.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_sv.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/sv/ALL/?uri=celex:32013R0604
http://www.consilium.europa.eu/media/35936/28-euco-final-conclusions-en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4124_sv.htm
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säkerställa en mer europeisk förvaltning av de yttre gränserna och för att öka samstämmigheten och 
effektiviteten i EU:s återvändandepolitik. 

Följaktligen föreslog kommissionen, efter ordförande Junckers tal om tillståndet i unionen i 
september 2018, en förstärkning av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, en uppgradering 
av Europeiska unionens asylbyrå och en ökning av antalet återvändanden, och efterlyste förbättrade 
lagliga vägar till Europa av humanitära och ekonomiska skäl, inbegripet genom att påskynda 
vidarebosättning och åtgärdande av brister på särskild kompetens. Kommissionen utnyttjar således 
ytterligare möjligheterna hos EU:s fördrag, i synnerhet artiklarna 77.2 d och 79.2 c, och trycker på för 
mer decentraliserade byråer. Vid sidan av att stärka EU:s yttre gränser och integrera asylförfarandena 
prioriteras i Europeiska rådets debatter och slutsatser även att migranters ärenden ska behandlas 
snabbt och att de ska hindras från att nå Europa över huvud taget genom att man hindrar den 
irreguljära migrationen längs alla befintliga och framväxande rutter. Kommissionen presenterade 
därför en bedömning av initiativet för att inrätta kontrollerade centrum i EU och regionala 
landsättningsalternativ för migranter som räddats under sök- och räddningsinsatser på sin väg till 
Europa. 

Alla EU-ledare som yttrade sig i debatterna om EU:s framtid i parlamentet under den senaste 
valperioden erkände att migration är en av EU:s främsta utmaningar, och höll med om att denna 
enbart kan hanteras på EU-nivå. Samtidigt som samtliga ansåg det nödvändigt att intensifiera 
samarbetet med länder där migranter har sitt ursprung eller med transitländer har de flesta även 
betonat behovet av att nå framsteg med Ceas och frågan om omplacering. Vissa EU-ledare stödde 
även en allmän ökning av finansieringen, eller ett mer ambitiöst och specifikt initiativ, t.ex. en 
”Marshallplan” för Afrika. I nästa fleråriga budgetram för 2021–2027 kommer medlen till 
migrationsrelaterade frågor att nästan tredubblas till över 34,9 miljarder euro jämfört med 
14 miljarder euro 2014–2020. Ramen kommer att fokusera på vad kommissionen kallar en robust, 
realistisk och rättvis migrationspolitik genom en förstärkning av asyl-, migrations- och 
integrationsfonden med 11,2 miljarder euro. Denna fond kommer att stödja ett starkare och mer 
effektivt europeiskt asylsystem, och snabbare och tätare återvändanden, samt tidig integrering av 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i EU på kortare sikt, och som tidigare inte inkluderats i 
fondens ansvarsområden. Den långsiktiga budgeten kommer även att genomföra en betydande 
förstärkning av EU:s yttre gränser genom inrättandet av en ny fond för integrerad gränsförvaltning 
till ett värde av 9,3 miljarder euro samt genom en betydande ökning av finansieringen med 
12 miljarder euro för de decentraliserade byråer som stöder medlemsstater som skyddar EU:s 
gränser, i synnerhet Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. 
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