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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o …/2010/EU,

annettu …,

Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta

vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY

muuttamisesta tiettyjen yhteisön toimien rahoituksen lopettamiseksi

ja toimien rahoitusosuuden ylärajan muuttamiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 78 artiklan 

2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä1,

                                               

1 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 7. toukokuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa 
lehdessä), neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta, annettu … (ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, jäljempänä 'yhteinen järjestelmä',

koskevalla unionin politiikalla pyritään Haagin ohjelman mukaisesti perustamaan yhteinen 

turvapaikka-alue tehokkaan ja yhdenmukaistetun menettelyn avulla Euroopan unionin 

arvojen ja humanitaaristen perinteiden mukaisesti.

(2) Yhteisen järjestelmän perustamisessa on viime vuosien aikana edistytty merkittävästi 

yhteisten vähimmäisvaatimusten käyttöönoton ansiosta. Kansainvälisen suojelun 

myöntämisessä ja tällaisen suojelun muodoissa on kuitenkin edelleen paljon eroja 

jäsenvaltioiden välillä.

(3) Komissio ilmaisi kesäkuussa 2008 hyväksymässään turvapaikkapolitiikan 

toimintasuunnitelmassa aikovansa kehittää yhteistä eurooppalaista järjestelmää

ehdottamalla voimassa olevien säädösten tarkistamista sovellettavien sääntöjen 

yhdenmukaistamiseksi tehostamalla jäsenvaltioiden käytännön yhteistyölle annettavaa 

tukea erityisesti säädösehdotuksella, jonka tarkoituksena on perustaa Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukivirasto, jäljempänä 'tukivirasto', jäsenvaltioiden välisen 

operatiivisen yhteistyön yhteensovittamisen tehostamiseksi niin, että yhteisten sääntöjen 

täytäntöönpano tehostuu.
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(4) Eurooppa-neuvosto palautti syyskuussa 2008 hyväksytyssä Euroopan maahanmuutto- ja 

turvapaikkasopimuksessa juhlallisesti mieliin, että vainotuilla ulkomaalaisilla on oikeus 

saada apua ja suojelua Euroopan unionin alueella pakolaisten oikeusasemaa koskevan 

28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen, sellaisena kuin se on 

muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä New Yorkin pöytäkirjalla, ja muiden 

asiaa koskevien sopimusten mukaisesti. Lisäksi sovittiin nimenomaisesti, että Euroopan 

tukivirasto perustetaan vuonna 2009.

(5) Turvapaikka-asioiden käytännön yhteistyön tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden 

päätöksentekomenettelyjä turvapaikka-asioissa eurooppalaisen lainsäädännön puitteissa ja 

varmistaa niiden jatkuva laadukkuus. Viime vuosina on jo aloitettu merkittävä määrä 

käytännön yhteistyötoimenpiteitä, erityisesti yhteisen lähestymistavan omaksuminen 

alkuperämaita koskeviin tietoihin ja eurooppalaisen turvapaikka-alan koulutusohjelman 

perustaminen. Tukiviraston perustaminen on tarpeen, jotta tätä yhteistyötä voidaan lujittaa 

ja kehittää.

(6) Jotta turvapaikka-asioiden käytännön yhteistyön tukitoimenpiteitä voitaisiin 

yksinkertaistaa ja koska tulivirastolle olisi uskottava eräitä tällä hetkellä Euroopan 

pakolaisrahastosta rahoitettavia tehtäviä, on tarpeen siirtää tietyt päätöksen

N:o 573/2007/EY1 4 artiklassa säädetyt yhteisön toimet Euroopan pakolaisrahastolta 

tukivirastolle, jotta voidaan varmistaa, että käytännön yhteistyötä turvapaikka-asioissa 

toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

                                               

1 EUVL L 144, 6.6.2007, s. 1.
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(7) Jotta voidaan ottaa huomioon yhteisön toimien soveltamisalan kaventuminen, päätöksessä

N:o 573/2007/EY säädetty 10 prosentin enimmäismäärä, joka voidaan käyttää niiden

rahoittamiseen rahaston käytettävissä olevista varoista, olisi alennettava 4 prosenttiin.

(8) Päätöksen N:o 573/2007/EY täytäntöönpanoon tarkoitettuja rahoituspuitteita olisi 

pienennettävä, jotta niitä voidaan käyttää tukiviraston rahoitukseen.

(9) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, 

turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti 

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat ilmoittaneet haluavansa osallistua tämän 

päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen.

(10) Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 

sopimukseen liitetyn Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti 

Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta 

Tanskaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:
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1 artikla

Muutetaan päätös N:o 573/2007/EY seuraavasti:

1) 4 artikla muutetaan seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdassa luku 10 prosenttia luvulla 4 prosenttia.

b) kumotaan 2 kohdan a ja f alakohta.

2) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Rahoituspuitteet tämän päätöksen toteuttamiselle 1 päivästä tammikuuta 2008 

31 päivään joulukuuta 2013 ovat 614 miljoonaa euroa.".

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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3 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille perussopimusten mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja
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I JOHDANTO

Komissio hyväksyi 18. helmikuuta 2009 ehdotuksen Euroopan pakolaisrahastoa koskevan 

päätöksen muuttamisesta1, joka liittyi ehdotukseen asetukseksi Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston perustamisesta2.

Euroopan parlamentti hyväksyi 7. toukokuuta 2009 ensimmäisen käsittelyn lausunnon Euroopan 

pakolaisrahastoa koskevasta päätöksestä3, johon ei ehdotettu tarkistuksia, ja Euroopan turvapaikka-

asioiden tukivirastoa koskevasta asetuksesta4, jossa esitettiin 40 tarkistusta komission ehdotukseen. 

Neuvosto vahvisti 25.–26. helmikuuta 2010 ensimmäisen käsittelyn kantansa molemmista 

ehdotuksista SEUT 294 artiklan mukaisesti.

Alueiden komitea antoi 5.–7. lokakuuta 2009 tulevaa yhteistä eurooppalaista 

turvapaikkajärjestelmää II koskevan lausunnon5, jossa esitettiin useita suosituksia Euroopan 

turvapaikka-asioiden tukivirastoa koskevasta asetuksesta.

II EHDOTUKSEN TAVOITE

Euroopan pakolaisrahastoa koskevaa päätöstä muutetaan Euroopan turvapaikka-asioiden 

tukiviraston perustamisesta aiheutuvien muutosten huomioon ottamiseksi ja erityisesti siksi, että 

viraston olisi mahdollista ottaa vastuu tietyistä toimista, jotka tähän mennessä ovat olleet 

pakolaisrahaston rahoittamia. Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston avulla on tarkoitus 

parantaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanoa, tehostaa jäsenvaltioiden 

käytännön yhteistyötä turvapaikka-asioissa sekä antaa ja/tai koordinoida toiminnallista tukea 

jäsenvaltioille, joiden kansalliset turvapaikkajärjestelmät ovat joutuneet erityisten ja kohtuuttomien 

paineiden kohteeksi.

                                               
1 Asiak. 6702/09 ASILE 6 CADREFIN 7 CODEC 213.
2 Asiak. 6700/09 ASILE 5 CODEC 212 + ADD 1, 2.
3 Asiak. T6-0375/2009, 7.5.2009.
4 Asiak. T6-0379/2009, 7.5.2009.
5 Asiak. CdR 90/2009 fin.
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III NEUVOSTON ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN KANNAN ERITTELY

Yleistä

Neuvottelut käytiin ottaen huomioon Haagin ohjelman mukainen toimintapolitiikka. Haagin 

ohjelmassa määritetään oikeus- ja sisäasioiden alan tavoitteet ja välineet vuosiksi 2005–2010. 

Eurooppa-neuvosto ilmoitti olevansa sitoutunut yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän 

kehittämiseen edelleen muuttamalla lainsäädäntöpuitteita ja tehostamalla käytännön yhteistyötä ja 

-toimintaa muun muassa perustamalla Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston. Eurooppa-

neuvosto sopi myöhemmin lokakuussa 2008 hyväksytyssä Euroopan maahanmuutto- ja 

turvapaikkasopimuksessa tukiviraston perustamisesta vuonna 2009. 

Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti ovat Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan 

unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin 

asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 

mukaisesti ilmoittaneet osallistuvansa tämän päätöksen hyväksymiseen ja soveltamiseen. 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 

liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu 

Euroopan pakolaisrahastoa koskevan päätöksen antamiseen, se ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta 

Tanskaan.

Yhteispäätösmenettelyyn sovellettavista käytännön menettelytavoista annetun yhteisen julistuksen1

mukaisesti neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission edustajat ovat olleet yhteydessä toisiinsa, 

jotta jo neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan käsittelyvaiheessa päästäisiin 

yhteisymmärrykseen. Tämän yhteydenpidon tuloksena päästiin yhteisymmärrykseen turvapaikka-

asioiden tukiviraston perustamista koskevan asetuksen ja Euroopan pakolaisrahastoa koskevan 

päätöksen teksteistä.

                                               
1 EYVL C 148, 28.5.1999, s. 1.
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IV YHTEENVETO

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannassa on otettu huomioon komission avustuksella neuvoston 

ja Euroopan parlamentin välillä käydyissä neuvotteluissa aikaansaatu kompromissi. Pysyvien 

edustajien komitea hyväksyi tämän kompromissin 20. marraskuuta 2009 hyväksyessään poliittisen 

yhteisymmärryksen Euroopan pakolaisrahastoa koskevasta päätöksestä ja Euroopan turva-paikka-

asioiden tukivirastoa koskevasta asetuksesta. Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä 

oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja on sittemmin pysyvien edustajien komitean 

puheenjohtajalle osoitetussa kirjeessä todennut, että jos kompromissitekstit toimitetaan Euroopan 

parlamentille neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantoina, hän suosittelee kansalaisvapauksien ja 

sisäasiain valiokunnan jäsenille ja myöhemmin täysistunnolle, että neuvoston kannat 

hyväksyttäisiin tarkistuksitta parlamentin toisessa käsittelyssä, ellei kummankaan toimielimen 

lingvistijuristien viimeistelystä muuta johdu. Euroopan pakolaisrahastoa koskevan päätöksen ja 

Euroopan turva-paikka-asioiden tukivirastoa koskevan asetuksen hyväksyminen helpottaa Euroopan 

turva-paikka-asioiden tukiviraston ripeää perustamista, millä on keskeinen merkitys käytännön 

yhteistyön tehostamisessa edelleen turvapaikka-asioissa. 

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

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE 
 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti 

neuvoston vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
hyväksymiseksi Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta sekä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen hyväksymiseksi Euroopan 
pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY 
muuttamisesta tiettyjen yhteisön toimien rahoituksen lopettamiseksi ja rahoitusosuuden 

ylärajan muuttamiseksi 

1. TAUSTA 

Päivä, jona ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta 
[KOM(2009) 66 lopullinen – 2009/0027(COD)] on toimitettu 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle: 

Päivä, jona ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 
Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 
tehdyn päätöksen N:o 573/2007/EY muuttamisesta tiettyjen 
yhteisön toimien rahoituksen lopettamiseksi ja rahoitusosuuden 
ylärajan muuttamiseksi [COM(2009)67 - 2009/0026(COD)] on 
toimitettu Euroopan parlamentille ja neuvostolle: 

 

19. helmikuuta 2009 

 

 

 

 

18. helmikuuta 2009 

Päivä, jona Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on antanut 
lausuntonsa: 

– 

Päivä, jona Euroopan parlamentti on vahvistanut ensimmäisen 
käsittelyn kantansa: 

7. toukokuuta 2009 

Päivä, jona muutettu ehdotus on toimitettu: – 

Päivä, jona neuvoston kanta on vahvistettu: 25. helmikuuta 2009 

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamista koskeva asetusehdotus sekä ehdotus 
Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 tehdyn päätöksen 
muuttamisesta liittyvät Euroopan unionin kokonaisvaltaisen turvapaikkapolitiikan 
kehittämiseen. Näillä ehdotuksilla täytetään neuvoston ja Eurooppa-neuvoston pyyntö luoda 
turvapaikka-asioiden tukirakenne. Ne kuuluvat myös komission kesäkuussa 2008 
hyväksymään turvapaikkapolitiikan toimintasuunnitelmaan. Komissio ehdottaa, että 
perustetaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, jonka tehtävänä on helpottaa ja 
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lujittaa jäsenvaltioiden käytännön yhteistyötä turvapaikka-asioissa sekä tukea yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän toteuttamista. Koska virasto on sääntelyvirasto, se on 
varainhoitoasetuksen 185 artiklassa tarkoitettu elin.  
Viraston toiminta rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Koska Euroopan 
turvapaikka-asioiden tukivirasto ottaa hoitaakseen eräitä tällä hetkellä Euroopan 
pakolaisrahastosta rahoitettavia tehtäviä, päätösehdotuksella siirretään osa nykyään 
pakolaisrahastolle kirjatuista varoista viraston käyttöön. Näin yksinkertaistetaan varojen 
käyttöä ja varmistetaan, että turvapaikka-alan käytännön yhteistyö rahoitetaan parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

3. HUOMAUTUKSET NEUVOSTON KANNASTA 

3.1 Neuvoston kantaa koskeva yleinen huomautus 

Neuvoston kanta on pääosiltaan linjassa komission ehdotuksen kanssa, joten se on 
kokonaisuudessaan hyväksyttävissä. 

3.2 Yhteisymmärrys neuvoston kannasta  

Neuvoston kanta syntyi toimielinten välisten tiiviiden neuvottelujen tuloksena. Neuvottelut 
käynnistettiin komission annettua ehdotuksensa 18. helmikuuta 2009 ja Euroopan parlamentin 
vahvistettua kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 6. toukokuuta 2009. Epävirallisissa ja 
teknisissä kokouksissa on päästy kompromissiin useista avoimista kysymyksistä. Viraston 
rahoitusta koskevaan päätösehdotukseen ei tehty tarkistuksia Euroopan parlamentissa eikä 
neuvostossa. 

Neuvottelujen tuloksena pysyvien edustajien komitea pääsi yhteisymmärrykseen yhteisen 
kannan tekstistä 11. marraskuuta 2009. Sisä- ja oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtaja 
Juan Fernando López Aguilar vahvisti puheenjohtajamaalle osoitetussa, 16. marraskuuta 2009 
päivätyssä kirjeessä, että valiokunnan esittelijät ja valmistelijat hyväksyivät pysyvien 
edustajien komitean hyväksymän tekstin ja siihen liitetyn toimielinten yhteisen lausuman. 
Hän ilmoitti, että jos kyseiset tekstit toimitettaisiin virallisesti Euroopan parlamentille 
neuvoston kantana, hän suosittaisi valiokunnalle ja täysistunnolle niiden hyväksymistä ilman 
tarkistuksia. Pysyvien edustajien komitea pääsi asiasta poliittiseen yhteisymmärrykseen tältä 
pohjalta 20. marraskuuta 2009. 

Neuvotteluissa sovitut keskeiset kysymykset esitetään seuraavissa kappaleissa. 

Tukiviraston kannattamista järjestelyistä solidaarisuuden toteuttamiseksi 
(uudelleensijoittaminen) on päästy neutraalisti muotoiltuun kompromissiin, jonka ansiosta 
virasto voi tehokkaasti toteuttaa nykyisiä ja tulevia järjestelyjä. 

Turvapaikka-asioiden tukiviraston pääjohtajan nimittämisestä tehtiin kompromissi, jonka 
myötä Euroopan parlamentti pääsee osallistumaan aktiivisesti nimitysprosessiin. Parlamentti 
kuulee tukiviraston hallintoneuvoston valitsemaa ehdokasta ja voi antaa ehdokkaasta 
lausunnon. Pääjohtajan lopullisen nimityksen yhteydessä hallintoneuvoston on ilmoitettava, 
miten parlamentin lausunto on otettu huomioon. Parlamentti toivoi, että sääntelyvirastoja 
käsittelevä toimielintenvälinen työryhmä ottaisi tämän toimielinten yhteistyötä koskevan 
horisontaalisen säännöksen vakavasti harkittavaksi. Asiasta hyväksyttiin seuraava 
toimielinten yhteinen lausuma: 
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"Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat perustaneet toimielinten välisen työryhmän 
arvioimaan sääntelyvirastojen yhtenäisyyttä, tehokkuutta, vastuuvelvollisuutta ja avoimuutta 
sekä etsimään yhteistä perustaa niiden työskentelyn parantamiseksi. Työryhmä keskittyy 
parhaillaan joihinkin avainaloihin, kuten sääntelyvirastojen tehtävään ja asemaan EU:n 
toimielinrakenteessa, niiden perustamiseen, rakenteeseen ja toimintaan sekä niiden 
rahoitukseen, talousarvioihin, valvontaan ja hallintoon liittyviin kysymyksiin. 

Sanamuotoa, joka hyväksyttiin Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston johtajan 
nimityksestä (perusasetuksen 28 artikla) ja jonka mukaan Euroopan parlamentti "voi antaa 
lausunnon esittäen näkemyksensä valitusta hakijasta, ja hallintoneuvosto ilmoittaa Euroopan 
parlamentille, miten tämä parlamentin lausunto on otettu huomioon", olisi tarkasteltava 
niiden toimielinten välisten ponnistelujen valossa, joiden tarkoituksena on parantaa 
virastojen hallintotapaa ja lisätä niiden vastuuvelvollisuutta." 

Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat sopineet, että tukivirasto tekee yhteistyötä YK:n 
pakolaisasiain päävaltuutetun UNHCR:n kanssa voidakseen täysipainoisesti hyödyntää 
UNHCR:n asiantuntemusta tulevissa hankkeissa. 

Yhteistyön tekemisestä kansalaisjärjestöjen kanssa neuvoa-antavassa ryhmässä päästiin 
parlamentin vaatimuksen mukaisesti kompromissiin. Ryhmän toimintasääntöjä täsmennettiin. 

4. PÄÄTELMÄ 

Neuvoston kanta ja toimielinten yhteinen lausuma vastaavat komission alkuperäisen 
ehdotuksen tavoitteita. Näin ollen komissio voi antaa niille tukensa. 
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