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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 

OTSUS nr …/2010/EL,

…,

millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodud Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust 

nr 573/2007/EÜ seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste 

meetmete rahastamise ülemmäära muutmisega

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 78 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1

                                               
1 Euroopa Parlamendi 7. mai 2009. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) 

ja nõukogu … seisukoht esimesel lugemisel (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa ühist varjupaigasüsteemi käsitleva liidu poliitika eesmärk on luua Haagi 

programmi kohaselt ühine varjupaigaala, mille aluseks oleks Euroopa Liidu väärtusi ja 

humanitaartavasid järgiv tõhus ühtlustatud kord.

(2) Viimastel aastatel on Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomisel tehtud mitmeid

edusamme tänu ühiste miinimumnõuete kehtestamisele. Siiski esineb liikmesriikide vahel 

endiselt suuri erinevusi kaitse tagamises ja nimetatud kaitse vormides.

(3) 2008. aasta juunis vastu võetud varjupaigapoliitika kavas teatas komisjon oma kavatsusest 

tegutseda Euroopa ühise varjupaigasüsteemi väljaarendamiseks järgmiselt: teha ettepanek 

vaadata läbi olemasolevad õigusaktid, et paremini ühtlustada kohaldatavaid nõudeid, ning 

suurendada toetust liikmesriikide vahelisele praktilisele koostööle, esitades eelkõige 

õigusakti ettepaneku Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti („tugiamet”) loomise kohta, 

eesmärgiga paremini koordineerida liikmesriikide vahelist operatiivkoostööd

ühiseeskirjade tõhusamaks rakendamiseks.
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(4) 2008. aasta septembris Euroopa sisserände- ja varjupaigapakti vastu võttes tõotas Euroopa 

Ülemkogu taas kord, et igal tagakiusatud välismaalasel on õigus abile ja kaitsele Euroopa 

Liidu territooriumil vastavalt 28. juuli 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsioonile, 

mida on muudetud 31. jaanuari 1967. aasta New Yorgi protokolliga, ning muudele 

asjaomastele lepingutele. Samuti lepiti selgesõnaliselt kokku, et Euroopa tugiamet luuakse 

2009. aastal.

(5) Varjupaigaküsimustes tehtava praktilise koostöö eesmärk on lähendada liikmesriikide 

varjupaigaalaseid otsustusmenetlusi ja tagada nende püsiv kvaliteet Euroopa

õigusraamistiku kohaselt. Viimaste aastate jooksul on võetud mitmeid praktilise koostöö 

meetmeid, näiteks on kujundatud ühine lähenemisviis päritoluriike käsitlevale teabele ja 

koostatud Euroopa ühine varjupaigateemaline koolituskava. Kõnealuste koostöömeetmete 

tugevdamiseks ja arendamiseks tuleks luua tugiamet.

(6) Varjupaigaküsimustes tehtavat praktilist koostööd toetavate meetmete lihtsustamiseks 

(kuivõrd tugiameti ülesannete hulka peaksid kuuluma teatavad ülesanded, mida praegu 

rahastatakse Euroopa Pagulasfondist) tuleb vastutus teatavate otsuse nr 573/2007/EÜ1

artiklis 4 sätestatud ühenduse meetmete eest viia Euroopa Pagulasfondilt üle tugiametile, et 

tagada varjupaigaküsimustes optimaalne praktiline koostöö.

                                               
1 ELT L 144, 6.6.2007, lk 1.
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(7) Et võtta arvesse kõnealuste ühenduse meetmete vähenenud arvu, tuleks neile eraldatavate 

vahendite ülemmäära, mis on ette nähtud otsusega nr 573/2007/EÜ, alandada 10 %-lt fondi 

vahenditest 4 %-le.

(8) Otsuse nr 573/2007/EÜ rakendamiseks ettenähtud rahastamispaketti tuleks vähendada ja 

kasutada vabanevaid vahendeid tugiameti rahastamiseks.

(9) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Ühendkuningriigi ja 

Iirimaa seisukohta (vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) käsitleva 

protokolli artikli 3 kohaselt teatasid Ühendkuningriik ja Iirimaa oma soovist osaleda 

käesoleva otsuse vastuvõtmisel ja kohaldamisel. 

(10) Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta 

käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel, 

mistõttu see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
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Artikkel 1

Otsust nr 573/2007/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a) lõikes 1 asendatakse number „10 %” numbriga „4 %”;

b) lõikest 2 jäetakse välja punktid a ja f.

2) Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Rahastamispakett käesoleva otsuse rakendamiseks ajavahemikus 1. jaanuar 2008 –

31. detsember 2013 on 614 miljonit eurot.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
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Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja
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I. SISSEJUHATUS

Komisjon võttis 18. veebruaril 2009. aastal vastu ettepaneku Euroopa Pagulasfondi (ERF) käsitleva 

otsuse muutmiseks1, mis kaasnes määruse ettepanekule Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 

(EASO) loomise kohta2.

Euroopa Parlament võttis 7. mail 2009. aastal toimunud esimesel lugemisel vastu arvamuse 

Euroopa Pagulasfondi käsitleva otsuse kohta, mille suhtes muudatusettepanekuid ei tehtud3, ning 

EASO määruse kohta, milles tehti komisjoni ettepaneku suhtes 40 muudatusettepanekut4.

Vastavalt aluslepingu artiklile 294 võttis nõukogu 25. veebruaril 2010 toimunud esimesel lugemisel 

vastu oma seisukoha mõlema ettepaneku suhtes.

Regioonide Komitee võttis 5.–7. oktoobril 2009 vastu arvamuse tulevase Euroopa ühise 

varjupaigasüsteemi kohta5 ja sealhulgas soovitused Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit 

käsitleva määruse kohta.

II. ETTEPANEKU EESMÄRK

ERFi otsust muudetakse, et võtta arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomisest 

tulenevaid muutusi, ning eelkõige selleks, et võimaldada tugiametil võtta üle vastutus teatavate 

toimingute eest, mida seni on rahastatud pagulasfondist. Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 

eesmärk on parandada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi ellurakendamist ning tõhustada 

liikmesriikidevahelist praktilist koostööd varjupaigaküsimustes ja operatiivse abi andmist 

liikmesriikidele, kelle riiklikud varjupaigasüsteemid on sattunud erilise ja ebaproportsionaalse surve 

alla, ja/või sellise abi koordineerimist.

                                               
1 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213
2 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2
3 T6-0375/2009, 7.5.2009.
4 T6-0379/2009, 7.5.2009.
5 RK 90/2009 lõplik.
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III. NÕUKOGU ESIMESE LUGEMISE SEISUKOHA ANALÜÜS

Üldine taust

Läbirääkimised toimusid poliitilises kontekstis, mida kujundas Haagi programm, millega 

kehtestatakse justiits- ja siseküsimuste eesmärgid ja vahendid perioodiks 2005–2010. Euroopa 

Ülemkogu väljendas oma pühendumust Euroopa ühise varjupaigasüsteemi täiendavale 

arendamisele, muutes sel eesmärgil õiguslikku raamistikku ja tugevdades praktilist koostööd, muu 

hulgas seeläbi, et luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet. Järgnevalt kiitis Euroopa 

Ülemkogu 2008. aasta oktoobri Euroopa sisserände- ja varjupaigapaktis heaks kõnealuse tugiameti 

loomise 2009. aastal.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli, mis käsitleb 

Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes, artikli 

3 kohaselt on Ühendkuningriik ja Iirimaa teatanud oma soovist osaleda käesoleva otsuse 

vastuvõtmises ja kohaldamises.

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva 

protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani Euroopa Pagulasfondi käsitleva otsuse 

vastuvõtmises ning see ei ole talle siduv ega kuulu tema suhtes kohaldamisele.

Kooskõlas kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitleva ühise deklaratsiooni1 sätetega 

sõlmisid nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajad kontakte, et saavutada kokkulepe 

nõukogu seisukoha vastuvõtmisega esimesel lugemisel. Kõnealuste kontaktide tulemusel saavutati 

kokkulepe Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametit käsitleva määruse ja Euroopa Pagulasfondi 

käsitleva otsuse tekstide suhtes.

                                               
1 EÜT C 148, 28.5.1999, lk 1.
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IV. JÄRELDUS

Nõukogu esimese lugemise seisukoht kajastab kompromissi, milleni jõuti nõukogu ja Euroopa

Parlamendi vahelistel läbirääkimistel, mille läbiviimist komisjon lihtsustas. COREPER kinnitas 

20. novembril 2009 kõnealuse kompromissi, andes poliitilise heakskiidu nii ERFi otsusele kui 

EASO määrusele. Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees 

on pärast seda märkinud COREPERi eesistujale saadetud kirjas, et juhul kui kompromisstekstid 

edastatakse Euroopa Parlamendile nõukogu esimese lugemise seisukohtadena, soovitab ta 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel ja seejärel täiskogu istungil nõukogu 

seisukohad pärast nende viimistlemist mõlema institutsiooni õiguskeele ekspertide poolt ilma 

muudatusteta heaks kiita parlamendi teisel lugemisel. ERFi otsuse ja EASO määruse vastuvõtmine 

sillutab teed Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti kiireks loomiseks, mis etendab võtmerolli 

varjupaigaküsimuste valdkonnas asetleidva praktilise koostöö edasises tõhustamises.

_____________



ET    ET 

 

EUROOPA KOMISJON 

Brüssel 5.3.2010 
KOM(2010)79 lõplik 

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

  

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 
 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel  

nõukogu seisukoha kohta seoses Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomist 
käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku vastuvõtmisega ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepaneku vastuvõtmisega, millega muudetakse 
aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ 
seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete 

rahastamise ülemmäära muutmisega 
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2009/0027 (COD) 
2009/0026 (COD) 

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE 
 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel  

nõukogu seisukoha kohta seoses Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomist 
käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku vastuvõtmisega ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepaneku vastuvõtmisega, millega muudetakse 
aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ 
seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete 

rahastamise ülemmäära muutmisega 

1. TAUST 

Kuupäev, mil määruse ettepanek Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiameti loomise kohta (dokument KOM(2009) 66 (lõplik) – 
2009/0027(COD)) edastati Euroopa Parlamendile ja nõukogule: 

Kuupäev, mil Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepanek, 
millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa 
Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ seoses teatavate 
ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete 
rahastamise ülemmäära muutmisega (dokument KOM(2009) 67 – 
2009/0026(COD)), edastati Euroopa Parlamendile ja nõukogule: 

 

19. veebruar 2009 

 

 

 

 

18. veebruar 2009 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamuse kuupäev: Puudub 

Euroopa Parlamendi arvamuse kuupäev, esimene lugemine: 7. mai 2009 

Muudetud ettepaneku edastamise kuupäev: Puudub 

Nõukogu seisukoha vastuvõtmise kuupäev: 25. veebruar 2010 

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 
Ettepanek Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomist käsitleva määruse kohta ja 
ettepanek muuta aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust on osa 
Euroopa Liidu püüdlustest töötada välja uus terviklik varjupaigapoliitika. Ettepanekud on 
vastuseks nõukogu ja Euroopa Ülemkogu taotlusele luua varjupaigaküsimustes tugistruktuur 
ning kuuluvad komisjoni poolt 2008. aasta juunis vastuvõetud varjupaigapoliitika kavaga 
ettenähtud meetmete hulka. Komisjon teeb ettepaneku luua Euroopa Varjupaigaküsimuste 
Tugiamet, kelle ülesanne oleks hõlbustada ja tugevdada liikmesriikide vahel 
varjupaigaküsimustes tehtavat praktilist koostööd ja toetada ühise varjupaigasüsteemi 
rakendamist. Amet oleks institutsionaalselt staatuselt reguleeriv asutus ja sellena üks 
asutustest, millele on osutatud finantsmääruse artiklis 185.  
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Ametit rahastatakse Euroopa Liidu üldeelarve realt. Ettenähtud vahendite kasutamise 
lihtsustamiseks (kuivõrd Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti ülesannete hulka hakkavad 
kuuluma teatavad ülesanded, mida praegu rahastatakse pagulasfondist) paigutatakse otsuse 
ettepaneku kohaselt osa seni pagulasfondile eraldatud eelarvevahenditest ümber uue ameti 
eelarvereale, et tagada varjupaigaküsimustes tehtava praktilise koostöö optimaalne 
rahastamine. 

3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA 

3.1 Üldmärkus nõukogu seisukoha kohta 

Nõukogu seisukoha tekst on sisuliselt ja suurel määral kooskõlas komisjoni ettepanekutega ja 
seepärast võib seda täielikult toetada.  

3.2 Nõukogu seisukoha vastuvõtmise etapis saavutatud kokkulepe  

Nõukogu seisukoht valmis pingeliste institutsioonidevaheliste läbirääkimiste tulemusel, pärast 
komisjoni 18. veebruari 2009. aasta ettepanekut ja Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel 
6. mail 2009 vastu võetud arvamust. Mitteametlikud ja tehnilist laadi kohtumised võimaldasid 
saavutada kompromissi mitmesugustes lahtistes küsimustes. Ameti rahastamist käsitleva 
otsuse ettepanekus ei teinud Euroopa Parlament ega nõukogu ühtegi muudatust.  

Nimetatud läbirääkimiste tulemusena leppis alaliste esindajate komitee (COREPER) 
11. novembril 2009 kokku seisukoha tekstis. 16. novembril 2009 kinnitas Euroopa 
Parlamendi kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni esimees Juan Fernando 
López Aguilar oma kirjas nõukogu eesistujariigile, et parlamendi raportöörid ja arvamuse 
koostajad nõustuvad COREPERi vastu võetud tekstiga ja sellele lisatud 
institutsioonidevahelise avaldusega ning et juhul, kui nõukogu edastab kõnealused tekstid 
parlamendile kui oma ametliku seisukoha, soovitab ta nimetatud parlamendikomisjonil ja 
seejärel täiskogul need muutusteta heaks kiita. Selle tulemusena saavutati 20. novembril 2009 
COREPERis poliitiline kokkulepe.  

Läbirääkimiste peamised teemad, mille kohta saavutati kokkulepe, on järgmised: 

Ameti toetusel rakendatavate solidaarsusmehhanismide (ümberpaigutamine ja -asustamine) 
puhul lepiti kompromissi tulemusena kokku neutraalses sõnastuses, mis võimaldab ametil 
tõhusalt toetada mis tahes olemasolevaid ja tulevasi mehhanisme.  

Tegevdirektori ametissenimetamise küsimuses saavutati kompromiss, mille tulemusena 
Euroopa Parlament saab ametissenimetamise protsessis aktiivselt osaleda, esitades ameti 
haldusnõukogu valitud kandidaadi ärakuulamise järel oma arvamuse, mille arvessevõtmise 
kohta haldusnõukogu peab pärast tegevdirektori lõplikku ametissenimetamist aru andma. 
Parlament soovis, et see institutsioonidevahelise ja horisontaalse loomuga säte seotaks 
täielikult praegu reguleerivaid asutusi käsitleva institutsioonidevahelise töörühma tegevusega. 
Seetõttu võeti vastu järgmine institutsioonidevaheline avaldus:  

„Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon moodustasid reguleerivate asutuste ühtsuse, 
tõhususe, vastutuse ja läbipaistvuse hindamiseks ning nende töö parandamiseks ühiste aluste 
leidmiseks institutsioonidevahelise töörühma. Töörühm keskendub praegu mitmetele 
põhivaldkondadele, nagu reguleerivate asutuste roll ja positsioon ELi institutsioonide 
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struktuuris, nende loomine, struktuur ja toimimine ning nende rahastamise, eelarvealase 
järelevalve ja juhtimisega seotud küsimused. 

Tulevase Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti juhataja ametisse nimetamise kokkulepitud 
protseduuri (põhimääruse artikkel 28), mille puhul Euroopa Parlament „võib esitada 
arvamuse valitud kandidaadi kohta ning haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile, 
kuidas tema arvamust on arvesse võetud”, tuleks käsitleda institutsioonide poolt asutuste 
juhtimise ja vastutuse parandamiseks tehtavate jõupingutuste kontekstis.” 

ÜRO pagulaste ülemvoliniku kaasamise osas ameti töösse jõudsid nõukogu ja Euroopa 
Parlament kokkuleppele, mis võimaldab ametil saada oma tulevases töös igati kasu 
ülemvoliniku erialateadmistest.  

Parlamendi nõudmisel saavutati kompromiss, tänu millele kodanikuühiskond kaasatakse 
täielikult ameti töösse nõuandva kogu kaudu, mis toimib täpsete eeskirjade alusel.  

4. KOKKUVÕTE 

Nõukogu seisukoht ja sellele lisatud institutsioonidevaheline avaldus vastavad komisjoni 
esialgse ettepaneku eesmärkidele. Seepärast toetab komisjon mõlemat nimetatud teksti. 
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