Svar på skriftligt spörsmål SSS 460/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om Finlands oproportionerligt stora andel
av internförflyttningarna av asylsökande
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 460/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Sami Saivio /saf:
Varför har Finland fortsatt med interna förflyttningar av asylsökande inom EU i ett läge
där de övriga avtalsländernas deltagande i förflyttningarna har varit väldigt svagt och
Finlands andel av förflyttningarna växt sig oproportionerligt stora och
ämnar regeringen avbryta de interna förflyttningarna av asylsökande inom EU åtminstone fram till dess att övriga länders relativa andel av förflyttningarna stiger till åtminstone Finlands nivå?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Rådet för rättsliga och inrikes frågor fattade i september 2015 två beslut om att Italien och Grekland ska få stöd för interna förflyttningar av asylsökande. Det första beslutet av den 14 september gällde en förflyttning av 40 000 asylsökande och det andra av den 22 september förflyttning
av 120 000 asylsökande. Hittills har det för det totala antalet asylsökande på 160 000 funnits en
öppen kvot på 54 000 som är avsedd att stöda Grekland och Italien. Efter att rådet godkände en
ändring av det senare beslutet (EU 2015/1601) den 29 september 2016 kan medlemsstaterna
emellertid även besluta att avsätta denna kvot för att omplacera syriska flyktingar från Turkiet.
Kommissionen gör ett separat förslag om antalet personer av kvoten 54 000 som riktas till varje
medlemsstat.
Enligt besluten ska medlemsstaterna med jämna mellanrum och minst var tredje månad meddela
antalet asylsökande som snabbt kan förflyttas till deras område.
Genomförandet av systemet med interna förflyttningar har varit svagt på EU-nivå. Hittills har
cirka 5 800 förflyttningar genomförts. Systemet gäller fram till september 2017 och förflyttningarna borde i princip genomföras innan dess.
Finland har hittills tagit emot 430 asylsökande från Grekland och 322 från Italien, eller totalt
752 personer inom ramen för mekanismen med interna förflyttningar. Migrationsverket ansvarar
för verkställandet av förflyttningarna, och ska bedöma hur stor mängd asylsökande Finland ska
anmäla att man tar emot under följande omgångar. Ur ett juridiskt perspektiv måste Finland
göra anmälningarna om det inte finns förutsättningar för att avbryta förflyttningarna.

Svar på skriftligt spörsmål SSS 460/2016 rd

Rådets båda beslut innehåller instruktioner om nya nödsituationer. Om en medlemsstat hamnar i
en nödsituation som orsakas av att massvis av medborgare från tredje länder plötsligt anländer,
kan rådet enligt kommissionens förslag och efter att ha hört EU-parlamentet godkänna tillfälliga
åtgärder för medlemsstaten i fråga. Till sådana åtgärder kan vid behov höra att medlemsstaten i
fråga avbryter deltagandet i de förflyttningar det fattats beslut om och eventuella ersättande åtgärder för Italien och Grekland. Om Finland under den tid besluten tillämpas skulle stå inför en
plötslig och stor invandring, kunde Finland hänvisa till att det är en nödsituation enligt förflyttningsbeslutet för att avbryta förflyttningarna.
Än så länge är det bara Sverige, som ifjol tog emot över 160 000 asylsökande, som har åberopat
nödsituation. Därtill har Österrike gjort en anmälan om avbrytande, som inte åberopar artikeln
om nödsituation utan exceptionella förhållanden. Anmälan om det skulle göras senast den 26
december 2015. Det kom över 90 000 asylsökande till Österrike ifjol, och hundratusentals asylsökande har passerat genom landet på väg till andra ställen i Europa. Både Sverige och Österrike har beviljats möjlighet att avbryta förflyttningarna i ett år. Tidsfristen för genomförande av
interna förflyttningar har inte förlängts, utan dessa länder ska fortsätta genomföra förflyttningar
före september 2017. I relation till folkmängd och landets storlek avviker såväl Sveriges som
Österrikes situation från den i Finland.
Andra länder, till exempel Tyskland, har inte åberopat nödsituation eller gjort anmälan om avbrytande. I den politiska bedömningen ska man beakta att rådet upprepade gånger i sina slutsatser uppmanat medlemsstaterna att verkställa besluten om interna förflyttningar.
Situationen i Grekland är svår, där är närmare 20 000 asylsökande registrerade för förflyttning
och hotspottarna är överbefolkade. Landet har även lika många asylsökande som inte är kvalificerade för programmet för internförflyttningar, utan deras ansökan ska behandlas i Grekland.
Allt fler registreras även i Italien. De interna förflyttningarna påverkar också väsentligt hur samarbetet mellan EU och Turkiet fungerar. I samband med uppföljningen av detta samarbete
granskas i regel alltid situationen med genomförda interna förflyttningar från Grekland till andra
medlemsstater.
I princip håller Finland fast vid överenskommelsen. De interna förflyttningarna är en del av ett
paket som syftar till att få invandringen under kontroll i EU. Finland följer med de övriga ländernas agerande och betonar behovet av att alla agerar. Antalet asylsökande har minskat tydligt i
år, och det har inte ansetts ändamålsenligt att avbryta internförflyttningarna, även om en del
andra medlemsstater har varit passiva i detta. Även om antalet förflyttade fortsättningsvis har
varit små, har allt fler länder, till och med sådana som röstade mot beslutet, deltagit i dem. Situationen följs dock med kontinuerligt och vid behov vidtas åtgärder.
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