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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. …/2010/EU

af …

om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF 

om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 

for så vidt angår inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger 

og ændring af finansieringsloftet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 78, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 Europa-Parlamentets holdning af 7.5.2009 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets første-
behandlingsholdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT). Europa-Parlamentets holdning 
af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Formålet med Unionens politik vedrørende et fælles europæisk asylsystem er ifølge Haag-

programmet at oprette et fælles asylområde ved at indføre en effektiv harmoniseret proce-

dure i overensstemmelse med EU's værdier og humanitære tradition.

(2) Takket være indførelsen af fælles minimumsstandarder er der de senere år gjort store frem-

skridt hen imod indførelsen af det fælles europæiske asylsystem. Der er imidlertid fortsat 

store forskelle mellem medlemsstaterne, når det drejer sig om indrømmelse af international 

beskyttelse og de former, denne beskyttelse antager.

(3) Kommissionen meddelte i sin strategiske plan på asylområdet, der blev vedtaget i ju-

ni 2008, at den havde til hensigt at udvikle det fælles europæiske asylsystem ved at foreslå 

en revision af de eksisterende retlige instrumenter med henblik på større harmonisering af 

de gældende standarder og ved at øge støtten til det praktiske samarbejde mellem med-

lemsstaterne, navnlig ved et lovgivningsforslag om oprettelse af et europæisk asylstøtte-

kontor (støttekontoret) for at øge samordningen af det operationelle samarbejde mellem 

medlemsstaterne, så der sikres en effektiv gennemførelse af de fælles regler.
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(4) I den europæiske pagt om indvandring og asyl, der blev vedtaget i september 2008, be-

kræftede Det Europæiske Råd højtideligt, at enhver udlænding, der er udsat for forfølgelse, 

har ret til hjælp og beskyttelse på Den Europæiske Unions område i medfør af Genèvekon-

ventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling, som ændret ved New York-

protokollen af 31. januar 1967, og andre relevante traktater. Der var endvidere udtrykkelig 

enighed om, at et europæisk støttekontor skulle oprettes i 2009.

(5) Formålet med det praktiske samarbejde på asylområdet er inden for en europæisk retlig 

ramme at forbedre konvergensen og sikre fortsat kvalitet i medlemsstaternes beslutnings-

procedurer på dette område. Der er i de senere år allerede blevet iværksat et betydeligt an-

tal praktiske samarbejdsforanstaltninger, navnlig vedtagelsen af en fælles tilgang for så 

vidt angår oplysninger om oprindelseslande og indførelse af et fælles europæisk uddannel-

sesprogram på asylområdet. Støttekontoret bør oprettes for at styrke og udvikle disse sam-

arbejdsforanstaltninger.

(6) For at forenkle foranstaltningerne til støtte for det praktiske samarbejde på asylområdet og 

i det omfang støttekontoret pålægges nogle af de opgaver, der på nuværende tidspunkt fi-

nansieres via Den Europæiske Flygtningefond, er det nødvendigt at overføre ansvaret for 

nogle af de fællesskabsforanstaltninger, der er nævnt i artikel 4 i beslutning nr. 

573/2007/EF, fra Den Europæiske Flygtningefond til støttekontoret for at sikre, at det prak-

tiske samarbejde på asylområdet fungerer bedst muligt.
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(7) For at tage højde for begrænsningen af fællesskabsforanstaltningerne bør loftet for finan-

siering af disse foranstaltninger, jf. beslutning nr. 573/2007/EF, nedsættes fra 10 % til 4 % 

af fondens disponible midler. 

(8) Finansieringsrammen for gennemførelse af beslutning nr. 573/2007/EF bør nedbringes for 

at frigøre midler til finansieringen af støttekontoret. 

(9) I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så 

vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er knyttet som bilag til trak-

taten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmå-

de, har Det Forenede Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og 

anvendelsen af denne afgørelse.

(10) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til 

traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funkti-

onsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende 

for og ikke finder anvendelse i Danmark –

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
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Artikel 1

I beslutning nr. 573/2007/EF foretages følgende ændringer: 

1) Artikel 4 ændres således:

a) i stk. 1 erstattes "10 %" af "4 %" 

b) i stk. 2 udgår litra a) og f).

2) Artikel 12, stk. 1, affattes således:

"1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne beslutning fra 1. januar 2008 til 

31. december 2013 udgør 614 mio. EUR.". 

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.
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Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaterne.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i ...

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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RÅDETS BEGRUNDELSE



16627/1/09 REV 1 ADD 1 pfw/LV/am/nlk/NLK/bh 2
DG H 1B DA

I. INDLEDNING

Den 18. februar 2009 vedtog Kommissionen forslaget om ændring af beslutningen om Den Europæ-

iske Flygtningefond (ERF)1, der ledsagede forslaget til forordning om oprettelse af et europæisk 

asylstøttekontor (EASO)2.

Den 7. maj 2009 vedtog Europa-Parlamentet førstebehandlingsudtalelser om henholdsvis ERF-

beslutningen, for hvilken der ikke var foreslået nogen ændringer3, og EASO-forordningen, der 

indeholdt 40 ændringer til Kommissionens forslag4.

Den 25.-26. februar 2010 vedtog Rådet sin førstebehandlingsholdning til begge forslag i overens-

stemmelse med artikel 294 i traktaten.

Den 5.-7. oktober 2009 vedtog Regionsudvalget en udtalelse om det fremtidige fælles europæiske 

asylsystem II5 med flere henstillinger vedrørende EASO-forordningen.

II. FORMÅLET MED FORSLAGET

ERF-beslutningen ændres for at tage hensyn til ændringer som følge af oprettelsen af Det 

Europæiske Asylstøttekontor og navnlig for at gøre det muligt for kontoret at tage ansvar for visse 

operationer, der indtil nu er blevet finansieret af flygtningefonden. Det Europæiske Asylstøttekontor 

skal forbedre gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem, styrke det praktiske samarbejde 

mellem medlemsstaterne på asylområdet og yde og/eller koordinere operationel støtte til medlems-

stater, der er udsat for et specifikt og uforholdsmæssigt stort pres på deres nationale asylsystemer.

                                               
1 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1 og 2.
3 T6-0375/2009 af 7.5.2009.
4 T6-0379/2009 af 7.5.2009.
5 CdR 90/2009 endelig.
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III. ANALYSE AF RÅDETS FØRSTEBEHANDLINGSHOLDNING

Generelt

Forhandlingerne fandt sted i en politisk kontekst, der var formet af Haagprogrammet, som fastlæg-

ger mål og instrumenter på områderne retlige og indre anliggender for perioden 2005-2010. Det 

Europæiske Råd gav tilsagn om yderligere at udvikle det fælles europæiske asylsystem ved at ændre 

de retlige rammer og styrke det praktiske samarbejde, hvor parterne bistår hinanden, bl.a. ved at op-

rette Det Europæiske Asylstøttekontor. Det Europæiske Råd fastsatte efterfølgende i den europæi-

ske pagt om indvandring og asyl fra oktober 2008, at et sådant kontor skulle oprettes i 2009.

I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår 

området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet som bilag til traktaten om Den 

Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede 

Kongerige og Irland meddelt, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørel-

se.

I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten 

om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, deltager 

Danmark ikke i vedtagelsen af ERF-afgørelsen, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse 

i Danmark.

I henhold til bestemmelserne i den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den fælles 

beslutningsprocedure1 har repræsentanter for Rådet, Parlamentet og Kommissionen haft kontakter 

for at nå til enighed på stadiet for Rådets førstebehandlingsholdning. Disse kontakter førte til enig-

hed om teksterne vedrørende EASO-forordningen og ERF-afgørelsen.

                                               
1 EFT C 148 af 28.5.1999, s. 1.
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IV. KONKLUSION

Rådets førstebehandlingsholdning afspejler det kompromis, der blev nået i forhandlingerne mellem 

Rådet og Europa-Parlamentet, som blev fremmet af Kommissionen. Den 20. november 2009 god-

kendte Coreper dette kompromis ved at vedtage en politisk enighed om ERF-afgørelsen og EASO-

forordningen. Formanden for Europa-Parlamentets LIBE-Udvalg har siden i en skrivelse til for-

manden for Coreper oplyst, at hvis kompromisteksten tilsendes Europa-Parlamentet som Rådets 

førstebehandlingsholdning, vil han henstille til LIBE-Udvalgets medlemmer og derefter på plenar-

mødet, at Rådets holdninger accepteres uden ændringer under Europa-Parlamentets andenbehand-

ling, idet den dog skal gennemgås af begge institutioners jurist-lingvister. Når ERF-afgørelsen og 

EASO-forordningen er vedtaget, vil vejen være banet for en hurtig oprettelse af Det Europæiske 

Asylstøttekontor, der vil være af stor betydning for en yderligere styrkelse af det praktiske samar-

bejde på asylområdet.

________________________



 

DA    DA 

 

EUROPA-KOMMISSIONEN 

Bruxelles, den 5.3.2010 
KOM(2010)79 endelig 

2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

  

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 
 

TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 
 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

vedrørende Rådets holdning til vedtagelsen af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor og forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om 
oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for så vidt angår 

inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af 
finansieringsloftet 
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2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 
 

i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

vedrørende Rådets holdning til vedtagelsen af forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor og forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om 
oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 for så vidt angår 

inddragelse af finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af 
finansieringsloftet 

1. SAGSFORLØB 

Fremsendelse til Europa-Parlamentet og Rådet af forslag til 
forordning om oprettelse af et asylstøttekontor (dok. KOM(2009) 66 
endelig – [2009/0027(COD): 

Fremsendelse til Europa-Parlamentet og Rådet af forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af beslutning 
nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond 
for perioden 2008-2013 for så vidt angår inddragelse af 
finansieringen af visse fællesskabsforanstaltninger og ændring af 
finansieringsloftet (dok. KOM(2009) 67 - 2009/0026(COD): 

 

19. februar 2009 

 

 

 

 

18. februar 2009 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

Ikke relevant 

Udtalelse afgivet af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen: 7. maj 2009 

Ændret forslag fremsendt: Ikke relevant 

Fælles holdning vedtaget : 25. februar 2010 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 
Forslaget til forordning om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor og forslaget til ændring 
af beslutningen om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for 2008-2013 er led i Den 
Europæiske Unions bestræbelser for at fastlægge en global politik på asylområdet. 
Bestræbelserne sigter på at efterkomme Rådets og Det Europæiske Råds ønsker om at oprette 
en støttestruktur på asylområdet og indgår i foranstaltningerne i den handlingsplan på 
asylområdet, som Kommissionen vedtog i juni 2008. Kommissionen foreslår, at der oprettes 
et europæisk asylstøttekontor, der skal have til opgave at fremme og styrke det praktiske 
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samarbejde mellem medlemsstaterne på asylområdet og bidrage til at udvikle et fælles 
asylsystem. Kontoret oprettes i form af et reguleringsorgan og bliver således et organ som 
omhandlet i artikel 185 i finansforordningen. Kontoret finansieres via en budgetpost i Den 
Europæiske Unions almindelige budget. For at forenkle anvendelsen af de disponible midler i 
det omfang Det Europæiske Asylstøttekontor pålægges nogle af de opgaver, der på 
nuværende tidspunkt finansieres via Den Europæiske Flygtningefond, overføres der ifølge 
forslaget til beslutning en del af de budgetmidler, der i øjeblikket er afsat til Den Europæiske 
Flygtningefond, til asylstøttekontoret for at sikre, at det praktiske samarbejde på asylområdet 
finansieres optimalt. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING  

3.1 Generelle bemærkninger til den fælles holdning 

Teksten til den fælles holdning er i det væsentlige og i vidt omfang på linje med 
Kommissionens forslag, og Kommissionen kan derfor give sin fulde støtte hertil.  

3.2 Aftalen om den fælles holdning  

Rådets holdning er resultatet af intensive interinstitutionelle forhandlinger efter 
Kommissionens forslag af 18. februar 2009 samt Europa-Parlamentets vedtagelse af en 
udtalelse ved førstebehandlingen den 6. maj 2009. På en række uformelle og tekniske møder 
er der opnået kompromiser vedrørende en række uafklarede spørgsmål. Hverken Europa-
Parlamentet eller Rådet har foreslået ændringer til forslaget til beslutning om finansiering af 
kontoret.  

Efter forhandlingerne lykkedes det Coreper at opnå enighed om teksten den 11. november 
2009. Den 16. november 2009 bekræftede formanden for LIBE-udvalget, Juan Fernando 
López Aguilar, ved brev til formandskabet, at ordførerne og de rådgivende ordførere havde 
godkendt den tekst, der var godkendt af Coreper, og den vedlagte interinstitutionelle 
erklæring, og meddelte, at han, hvis disse tekster blev formelt forelagt Europa-Parlament som 
Rådets holdning ville henstille til LIBE-udvalget og derefter plenarforsamlingen at godkende 
denne uden ændringer. På basis heraf nåede Coreper til en politisk aftale den 20. november 
2009.  

De vigtigste forhandlingspunkter, der er opnået enighed om, kan findes nedenfor.  

Med hensyn til de solidaritetsmekanismer, der støttes af kontoret (flytning og genbosættelse) 
er der fundet et kompromis om en neutral formulering for at sikre, at kontoret effektivt kan 
understøtte alle nuværende og fremtidige mekanismer.  

Kompromiset omkring udnævnelsen af den administrative direktør for kontoret sikrer, at 
Europa-Parlamentet inddrages aktivt i udnævnelsen af denne. Europa-Parlamentet kan nemlig 
vedtage en udtalelse, efter at den valgte kandidat er blevet hørt af kontorets bestyrelse, da 
bestyrelsen skal aflægge rapport om, hvorledes der er taget hensyn til Europa-Parlamentets 
udtalelse ved den endelige udnævnelse af den administrative direktør. Europa-Parlamentet 
ønskede, at denne horisontale institutionelle bestemmelse skulle indarbejdes fuldt ud i de 
igangværende aktiviteter i den interinstitutionelle gruppe vedrørende kontrolorganer. 
Følgende interinstitutionelle erklæring blev derfor vedtaget:  
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"Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har oprettet en interinstitutionel 
arbejdsgruppe, der skal vurdere kontrolorganers sammenhæng, effektivitet, ansvarlighed og 
gennemsigtighed og nå til enighed om, hvordan deres arbejde kan forbedres. Gruppen 
fokuserer i øjeblikket på en række nøgleområder såsom kontrolorganers rolle og stilling i 
EU's institutionelle landskab, deres oprettelse, struktur og funktion samt spørgsmål 
vedrørende finansiering, budget, tilsyn og forvaltning. 

Den formulering, der er aftalt vedrørende udnævnelsen af direktøren for det kommende 
europæiske asylstøttekontor (artikel 28 i grundforordningen), hvorefter Europa-Parlamentet 
kan "vedtage en udtalelse, hvori der redegøres for dets syn på den valgte kandidat, og 
bestyrelsen skal underrette Europa-Parlamentet om, på hvilken måde der er taget hensyn til 
denne udtalelse", bør ses i forbindelse med den interinstitutionelle indsats for at forbedre 
organers forvaltning og ansvarlighed." 

Rådet og Europa-Parlamentet har indgået en aftale om FN's Flygtningehøjkommissariats 
(UNHCR) inddragelse i kontorets arbejde for at sikre, at kontoret i sit fremtidige arbejde i 
videst muligt omfang kan drage nytte af UNCHR's ekspertise.  

Efter anmodning fra Parlamentet blev der opnået et kompromis, der sikrer, at civilsamfundet i 
fuldt omfang inddrages i kontorets arbejde via et rådgivende forum, hvis procedureregler blev 
nærmere fastlagt.  

4. KONKLUSION 

Rådets holdning og vedlagte interinstitutionelle erklæring opfylder målene i Kommissionens 
oprindelige forslag. Kommissionen kan derfor tilslutte sig teksten.  
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