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”Jeg ønsker, at vi senest i 2020 har et stående korps på 10 000 personer,
som er klar til at støtte de over 100 000 nationale grænsevagter i deres
vanskelige arbejde. Vi har behov for en egentlig, effektiv EU-grænsevagt
— i ordets sande betydning. Hvis vi skal opnå dette, må vi også behandle
spørgsmålet om udstyr [...] Det er nødvendigt med flere fly, flere fartøjer,
flere køretøjer [...]”
Jean-Claude Juncker, Strasbourg, den 3. juli 2018.

Europa skal kunne forvalte sine ydre grænser effektivt, forbedre tilbagesendelserne og yde et højt sikkerhedsniveau i Unionen.
Derfor foreslår Kommissionen i dag at udstyre den europæiske grænse- og kystvagt med den operative kapacitet og de
nødvendige beføjelser til effektivt at støtte medlemsstaterne på stedet. Et nyt stående korps med en operativ stab på 10 000
personer med udøvende beføjelser og deres eget udstyr vil sikre, at EU har de nødvendige kompetencer til at gribe ind,
hvor og når det er nødvendigt — både langs EU’s ydre grænser og i tredjelande. Det vil få et stærkere mandat vedrørende
tilbagesendelser og vil arbejde tæt sammen med EU’s nye Asylagentur. Det stående korps er et afgørende vendepunkt — det
vil bidrage til at sikre, at EU som helhed har de nødvendige midler til at beskytte de fælles grænser, reagere på fremtidige
udfordringer og sikre, at den fri bevægelighed i Schengenområdet er levedygtig også på længere sigt.

Et nyt stående korps med en operativ stab på 10 000 personer
Oprettelsen af den europæiske grænse- og kystvagt i 2016 — etableret på rekordtid efter et forslag fra Kommissionen —
betød en markant ændring i medlemsstaternes muligheder for i fællesskab at beskytte EU’s ydre grænser. Afhængigheden af
frivillige bidrag fra medlemsstaterne for så vidt angår personale og udstyr har imidlertid medført konstante mangler, som har
påvirket effektiviteten af fælles operationer. Det nye stående korps med en operativ stab på 10 000 personer med udøvende
beføjelser og eget udstyr vil sikre, at EU har de nødvendige kompetencer — hele tiden og med sikkerhed.
UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE GRÆNSE- OG KYSTVAGTS OPERATIONELLE KAPACITET
Udsendt operativt EU-personel:
2020
10 000

2018
1 300

2014
<300

Indsatspulje:
1 500

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vil erhverve sit eget
udstyr, såsom fly, fartøjer og køretøjer, som til enhver tid kan indsættes til enhver
nødvendig operation. Kommissionen har afsat 2,2 mia. EUR i EU’s budget for 20212027, så Agenturet ikke alene kan erhverve, men også vedligeholde og drive de
luft-, vand- og landbårne aktiver, der er nødvendige for dets operationer.

●● En pålidelig interventionsstyrke. Det stående korps vil bestå af personale fra Agenturet samt grænsevagter og
tilbagesendelseseksperter, som er udstationeret eller udsendt af medlemsstaterne. Korpset vil være fuldt operativt
med 10 000 personer senest i 2020. Gradvist vil puljen af nationale korttidsudsendte aftage og blive erstattet af
vedtægtsomfattet personale fra Agenturet og personale fra medlemsstaterne udstationeret på langtidskontrakter for at
sikre, at Agenturet kan fungere med den nødvendige forudsigelighed og fleksibilitet.

Sammensætning af den europæiske grænse- og kystvagts
stående korps med en operativ stab på 10 000 personer

2020

2027

1 500
3 000
4 000
1 500
7 000
3 000
Korttidsudsendte fra medlemsstaterne
Udstationeret fra medlemsstaterne på langtidskontrakter
Agenturets personale

Kilde: Europa-Kommissionen.

●● Udvidede opgaver og beføjelser. Det stående korps vil kunne udføre grænsekontrol og opgaver i forbindelse med
tilbagesendelse, herunder sådanne, som kræver udøvende beføjelser for at kunne spille en værdifuld rolle. Ved de ydre
grænser vil de under værtsmedlemsstatens myndighed og tilsyn kunne kontrollere en persons identitet, give tilladelse til
eller nægte indrejse ved grænseovergangssteder, stemple rejsedokumenter, udføre grænsepatruljering og standse personer,
som har passeret grænsen ulovligt. Korpsets stab vil også kunne bistå ved gennemførelsen af tilbagesendelsesprocedurer,
navnlig ved udarbejdelsen af afgørelser om tilbagesendelse eller ledsagelse af tredjelandsstatsborgere, der tilbagesendes
tvangsmæssigt.
●● En fuldt uddannet stab og høje professionelle standarder. Den operative stab i den europæiske grænse- og
kystvagts stående korps vil modtage fælles uddannelse for at sikre den højeste professionelle standard og en fælles
korpsånd.
●● Lokalkontorer. Agenturet vil kunne etablere midlertidige kontorer til sine operative aktiviteter i medlemsstaterne for
at gøre det nemmere at arbejde tæt sammen med de nationale myndigheder og sikre en smidig afvikling af agenturets
aktiviteter.

Et stærkere mandat vedrørende tilbagesendelser
Agenturet vil kunne yde medlemsstater effektiv støtte vedrørende procedurer for tilbagesendelse af personer, som ikke har
ret til at opholde sig i EU — i fuld overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder — navnlig for så vidt angår:
●● udarbejdelse af afgørelser om tilbagesendelse for medlemsstaterne, som træffer den endelige afgørelse og fortsat er
ansvarlig for dennes udstedelse
●● identifikation af migranter med ulovligt ophold
●● erhvervelse af rejsedokumenter
●● bistand ved udvikling af nationale systemer til styring af tilbagesendelse med henblik på en forbedret koordinering og
overvågning af tilbagesendelser.
Agenturet vil også kunne bistå tredjelande med deres aktiviteter vedrørende tilbagesendelse til andre lande.

Øget samarbejde med tredjelande
Støtte til og samarbejde med tredjelande er afgørende for beskyttelsen af EU’s ydre grænser. Agenturet vil under sit nye
mandat kunne iværksætte fælles operationer i og udsende personel til tredjelande uden den nuværende begrænsning til
nabolande med henblik på at yde støtte til grænse- og migrationsforvaltning og tilbagesendelse. Enhver udsendelse og
ethvert samarbejde med myndigheder i tredjelande vil være omfattet af en forhåndsaftale mellem EU og de pågældende
lande.

Forbedret situationskendskab og reaktionsevne
Det europæiske grænseovervågningssystem vil funktionsmæssigt blive fuldt integreret i den europæiske grænse- og kystvagt.
Det europæiske grænseovervågningssystem er afgørende for et hurtigt og udtømmende situationskendskab i forbindelse med
hændelser og migrationsstrømme, giver mulighed for en fælles risikoanalyse og tilvejebringer en reaktionsmekanisme lokalt,
regionalt nationalt og på EU-plan.

Forbedret samarbejde med EU’s Asylagentur
Den europæiske grænse- og kystvagt vil samarbejde med EU’s styrkede Asylagentur. Samarbejdet vil vedrøre indsatsen af
migrationsstyringsstøttehold, navnlig på hotspots og i kontrollerede centre med henblik på at tilbyde integreret støtte
vedrørende grænser, asyl og tilbagesendelse dér, hvor der er behov for det.

Finansiering af en stærk og reaktiv styrke
De samlede omkostninger til etablering af det stående korps, erhvervelse af Agenturets eget udstyr og varetagelse af de
eksisterende og nye opgaver beløber sig til 1,3 mia. EUR for perioden 2019-2020. For perioden 2021-2027 er der behov
for i alt 11,3 mia. EUR til dækning af alle Agenturets opgraderede opgaver og funktioner. Desuden vil medlemsstaternes
myndigheder kunne modtage støtte fra den 9,3 mia. EUR store Fond for Integreret Grænseforvaltning, som Kommissionen
har foreslået for den næste budgetperiode 2021-2027.
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