VÄGEN FRÅN ROM
MIGRATIONPOLITIKEN

”Alltför många dör fortfarande i Medelhavet. Vi försöker åtgärda situationen,
men vi behöver göra mer. Först och främst krävs stabilitet i Libyen och
regionen som helhet. Vi fortsätter att stödja den här processen, och vi kan
samtidigt fortsätta att agera för att rädda liv och knäcka smugglarnas
affärsmodell – det påverkar också flödena mot Europa.”
Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker den 25 januari 2017.

Människor har i alla tider migrerat mellan olika platser. I dag försöker människor av olika skäl och på olika vägar
ta sig till Europa. De försöker göra det på laglig väg, men de riskerar också livet, för att fly från politiskt förtryck,
krig och fattigdom. Andra vill återförenas med sina familjer, få utlopp för sin företagsamhet eller skaffa sig kunskap
och utbildning. Alla som migrerar har sin egen historia. EU har under de senaste 20 åren förbättrat asylmottagandet
och det är nu bland de bästa i världen. Och tack vare den migrationsagenda som Juncker-kommissionen föreslog i
maj 2015 har EU:s migrationspolitik de senaste två åren gjort stora framsteg. Steg för steg håller en mer enhetlig
migrationsstrategi på att växa fram. Det finns dock mycket kvar att göra innan vi har en konsekvent och övergripande
modell för att på lång sikt ta vara på migrationens fördelar och klara dess utmaningar.
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gripa över 2 100 misstänkta
människohandlare och
smugglare

20 mars 2016
Uttalandet från EU och Turkiet
Dagligt genomsnitt mindre än 47 per dag

Romförklaringen:
”Vi förbinder oss att verka för en union där alla medborgare känner sig trygga och kan röra sig fritt, där våra yttre
gränser är säkra och där migrationspolitiken är effektiv, ansvarsfull och hållbar och respekterar internationella normer.”
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UTMANINGEN
Flyktingkrisen innebar att 1,2 miljoner människor kom till Europa under 2015, och det var den största
flyktingsströmmen sedan andra världskriget. Det har lett till en häftig debatt om solidaritet och ansvar mellan
medlemsländerna, och ett ökat ifrågasättande av gränsförvaltningen och den fria rörligheten i EU i framtiden.
För de 1,7 miljoner människor i EU som varje dag pendlar till ett annat medlemsland och de hundratals miljoner
som varje år reser genom Europa för att träffa släkt och vänner, turista eller göra affärer, är gränser något som
hör det förflutna till. Men trots det har den senaste tidens kriser lett till att tillfälliga kontroller, för första gången
sedan murarna revs för en generation sedan, införts vid vissa gränser inom EU.
Det är därför hög tid att titta på hur EU på lång sikt ska kunna bedriva en ”ansvarsfull och hållbar migrationspolitik”,
vilket ledarna har uppmanat till i Romförklaringen av den 25 mars 2017.

VÄGEN FRAMÅT
Om EU ska kunna införa en gemensam migrationspolitik måste alla berörda parter samarbeta. I den europeiska
migrationsagendan, som kommissionen lade fram i maj 2015, understryks behovet av en övergripande strategi för
att hantera migrationsfrågor. Sedan dess har ett antal åtgärder vidtagits för att hantera de omedelbara problemen
i samband med flyktingkrisen. Kommissionen har fått alla de viktigaste delarna på plats för att säkerställa starka
gränser, rättvisa förfaranden och ett hållbart system som kan föregripa problem. Den europeiska gräns- och
kustbevakningen formaliserades på rekordkort tid och inledde sin verksamhet i december 2016. Det behövs
fortfarande gemensamma investeringar och engagemang för att den så snart som möjligt ska bli fullt operativ,
som ett uttryckligt bevis på medlemsländernas åtagande att dela ansvaret och visa solidaritet. Det som krävs nu
är att kommissionens förslag om att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet antas snabbt, och att
de gemensamma beslut som redan fattats genomförs fullt ut.
I vitboken om EU:s framtid fastställs att vilket scenario unionen än väljer, kommer migrations- och gränspolitik
att vara avgörande frågor. I fyra av fem scenarier är det sannolikt att man kommer att samarbeta och samordna
förvaltningen av de yttre gränserna, asylpolitiken och arbetet mot terrorism. Den viktigaste frågan för EU idag är
om samarbetet är systematiskt och effektivt eller inte.

VIKTIGA DATUM
April

Kommissionen lägger fram initiativ med fokus på skydd av migrerande barn

May

Översyn av de tillfälliga inre gränskontrollerna inom Schengenområdet

June

Medlemsländerna ska inrätta operativa program för bistånd till frivilligt återvändande
Medlemsländerna ska uppnå samförstånd om EU:s asylpolitik
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