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I. INLEDNING

Den 2 september 2009 antog kommissionen förslaget till beslut om ändring av beslut 

nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av 

det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar" och om upphävande 

av rådets beslut 2004/904/EG. 

Den 18 maj 2010 antog Europaparlamentet sin ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet 

av beslutet. Rådet kunde inte godkänna parlamentets ståndpunkt och antog sin ståndpunkt vid första 

behandlingen den 8 mars 2012 i enlighet med artikel 294 i fördraget.

II. FÖRSLAGETS SYFTE

Syftet med förslaget är att bidra till inrättandet av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU. 

Medan meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om inrättande av ett 

gemensamt vidarebosättningsprogram för EU av den 2 september 2009 anger den politiska 

kontexten och riktlinjerna för programmet, innehåller förslaget en mekanism för att årligen 

fastställa gemensamma EU-prioriteringar för vidarebosättning. Inrättandet av ett gemensamt 

vidarebosättningsprogram för EU skulle bidra till en bättre samordning av EU:s strategi för 

vidarebosättning och uppmuntra fler medlemsstater att inleda vidarebosättningsverksamhet. 
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III. ANALYS AV RÅDETS STÅNDPUNKT VID FÖRSTA BEHANDLINGEN

Allmänt

Förhandlingarna fördes i ett politiskt sammanhang som formats av Haagprogrammet, där mål och 

instrument på området för rättsliga och inrikes frågor för perioden 2005–2010 anges, och därefter 

av Stockholmsprogrammet, som täcker perioden 2010–2014. I båda fallen uttryckte Europeiska 

rådet sitt engagemang för att ytterligare utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet genom 

att ändra den rättsliga ramen och stärka det praktiska samarbetet. Europeiska rådet betonade också 

betydelsen av att utveckla asylfrågornas yttre dimension genom att samarbeta med ursprungsländer 

och ursprungsområden. I Haagprogrammet pekade Europeiska rådet på behovet av att utveckla 

regionala skyddsprogram för EU, som bland annat skulle omfatta ett gemensamt 

vidarebosättningsprogram för de medlemsstater som vill delta i det. I Stockholmsprogrammet 

uppmuntrade Europeiska rådet medlemsstaterna att frivilligt delta i det gemensamma 

vidarebosättningsprogrammet för EU och att öka antalet vidarebosatta flyktingar.

I enlighet med artiklarna 3 och 4a.1 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning 

med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket 

meddelat sin önskan att delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut men Irland deltar inte i 

antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om 

Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, deltar Danmark inte i 

antagandet av beslutet, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.



6444/2/12 REV 2 ADD 1 al/AL/chs 4
DQPG SV

Nyckelfrågor

I enlighet med bestämmelserna i den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för 

medbeslutandeförfarandet1 har kontakter ägt rum mellan företrädare för rådet, parlamentet och 

kommissionen i syfte att nå en överenskommelse i samband med rådets ståndpunkt vid första 

behandlingen. För att underlätta ett närmande av de båda institutionernas ståndpunkter och med 

hänsyn till den överenskommelse som nåtts vid dessa kontakter, antar rådet i fråga om förslaget till 

beslut om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för 

perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av 

migrationsströmmar" och om upphävande av rådets beslut 2004/904/EG sin ståndpunkt vid första 

behandlingen med följande viktiga ändringar av kommissionens förslag:

Fastställande av gemensamma EU-prioriteringar (artikel 1.1 a)

Till följd av de informella kontakterna mellan rådet och parlamentet ändrar rådet kommissionens 

förslag genom att förteckna prioriteringarna för vidarebosättning i beslutet i motsats till det 

ursprungliga förslaget från kommissionen, enligt vilket de gemensamma EU-prioriteringarna för 

vidarebosättning skulle fastställas årligen genom kommittéförfarandet. Eftersom den nuvarande 

Europeiska flyktingfonden täcker perioden fram till slutet av 2013, kvarstår i själva verket endast ett 

programplaneringsår inom ramen för den nuvarande fonden. Därför är det motiverat att i beslutet 

förteckna prioriteringarna endast för det året och att föreskriva en mekanism för fastställande av de 

gemensamma EU-prioriteringarna för vidarebosättning i det instrument genom vilket en ny fond för 

perioden 2014–2020 inrättas.

Med avseende på programplaneringsåret 2013 anger rådets ståndpunkt att medlemsstaterna senast 

den 1 maj 2012 ska meddela kommissionen en uppskattning av antalet personer som de avser att 

vidarebosätta under 2013 i enlighet med de prioriteringar som fastställs i beslutet. Eftersom det i 

rådets ståndpunkt inte föreskrivs någon mekanism för fastställande av EU:s prioriteringar för 

vidarebosättning på årlig basis, förlorar alla bestämmelser i kommissionens förslag som avser årlig 

programplanering sin relevans.

                                               
1 EUT C 145, 30.6.2007, s. 5.
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Gemensamma EU-prioriteringar för vidarebosättning för 2013 (artikel 1.1 a, skälen 3, 4 och 5)

De gemensamma EU-prioriteringar för vidarebosättning för 2013 som anges i rådets ståndpunkt 

omfattar personer från ett land eller en region som utsetts att genomföra ett regionalt 

skyddsprogram, personer som tillhör en särskild utsatt grupp eller flyktingar från ett särskilt land 

eller en särskild region. De två första uppsättningarna prioriteringar är formulerade som allmänna 

prioriteringar och stöder sig på de kategorier som anges i artikel 13.3 i beslut 

nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013. Jämfört med 

beslut nr 573/2007/EG införs genom rådets ståndpunkt följande utsatta grupper i förteckningen: 

personer som överlevt våld och tortyr samt personer i akut eller brådskande behov av 

vidarebosättning av juridiska eller fysiska skyddsrelaterade skäl. Detta tillägg är motiverat i och 

med att dessa båda kategorier av personer också omfattas av FN:s flyktingkommissariats 

vidarebosättningsprioriteringar.

Den tredje uppsättningen prioriteringar kallas specifika gemensamma EU-prioriteringar för 2013 

och förteckningen över dessa prioriteringar finns i bilagan till beslutet. I enlighet med skäl 3 

upprättas denna förteckning över specifika gemensamma EU-prioriteringar för 2013 på grundval av 

FN:s flyktingkommissariats vidarebosättningskriterier och årliga vidarebosättningsprognos med 

hänsyn till de områden där gemensamma EU-åtgärder väsentligt skulle bidra till att tillgodose 

skyddsbehoven.

Genom rådets ståndpunkt införs också skäl 5, som utgör en uppdatering av skäl 26 i beslut 

nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013. Genom 

skäl 5 i rådets ståndpunkt uppdateras informationen om de länder och regioner som för närvarande 

är utsedda att genomföra regionala skyddsprogram.
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Det fasta belopp som mottas för varje vidarebosatt person (artikel 1.1 b, skäl 6) 

Till följd av de informella kontakterna med parlamentet ändras kommissionens förslag genom 

rådets ståndpunkt i och med att det föreslås att ett högre fast belopp för varje vidarebosatt person 

ska mottas från fonden av de medlemsstater som inte tidigare har utnyttjat fonden för detta ändamål. 

Medan det i artikel 13.3 i beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för 

perioden 2008–2013 föreskrivs att medlemsstaterna ska motta ett fast belopp på 4 000 EUR för 

varje person som vidarebosatts i enlighet med de prioriteringar som fastställs i beslutet, anges i 

rådets ståndpunkt ett belopp på 6 000 EUR för varje vidarebosatt person för de medlemsstater som 

ska motta det fasta beloppet från fonden för första gången och ett belopp på 5 000 EUR för de 

medlemsstater som har mottagit det fasta beloppet från fonden endast en gång tidigare. Syftet med 

denna ändring är att uppmuntra de medlemsstater som hittills inte har gjort det att inleda program 

för vidarebosättning. 

Tillägg av skäl 2

Genom rådets ståndpunkt ändras kommissionens förslag genom tillägg av skäl 2. I sin skrivelse av 

den 10 februari 2012 (dok. 6370/12) till Corepers ordförande, där ordföranden för utskottet för 

medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor meddelade att han kommer att 

rekommendera utskottets ledamöter och plenarförsamlingen att vid andra behandlingen utan 

ändringar godkänna den överenskommelse som nåtts om förslaget, begärde utskottets ordförande att 

artikel 80 i EUF-fördraget skulle läggas till som rättslig grund för detta beslut. Rådet anser dock att 

artikel 80 inte kan utgöra en rättslig grund för antagandet av denna akt, eftersom den inte ger 

unionens institutioner befogenhet att anta rättsakter. Som en kompromisslösning beslutade rådet 

därför att lägga till skäl 2, där det hänvisas till artikel 80 i EUF-fördraget och dess principer.
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Europaparlamentets ändringar

I sin ståndpunkt godkänner rådet i sin helhet, delvis eller i princip ändringarna 2, 3 och 4. Rådet 

godkänner inte ändringarna 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11, eftersom dessa avser ett förfarande för att på 

årlig basis fastställa gemensamma EU-prioriteringar för vidarebosättning. I rådets ståndpunkt 

tillämpas en annan lösning, som innebär att en förteckning upprättas över gemensamma EU-

prioriteringar för vidarebosättning för 2013, vilket är det enda kvarstående programplaneringsåret 

inom ramen för den nuvarande Europeiska flyktingfonden. 

IV. SLUTSATS

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen återspeglar den kompromiss som med kommissionens 

hjälp nåddes i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet. Coreper godkände denna 

kompromiss vid sitt möte den 22 februari 2012. Innan dess hade ordföranden för 

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i 

en skrivelse daterad den 10 februari 2012 till Corepers ordförande framfört att han, om 

kompromisstexten översänds till parlamentet som rådets ståndpunkt vid första behandlingen, 

kommer att rekommendera utskottets ledamöter och i ett senare skede plenarförsamlingen att godta 

rådets ståndpunkt utan ändringar vid parlamentets andra behandling, med förbehåll för granskning 

av juristlingvisterna vid båda institutionerna.

________________________
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

BESLUT nr …/2012/EU

av den

om ändring av beslut nr 573/2007/EG 

om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013 

som en del av det allmänna programmet 

"Solidaritet och hantering av migrationsströmmar"

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 78.2 g,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

                                               

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 maj 2010 (EUT C 161E, 31.5.2011, s. 161) och 
rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 8 mars 2012 (ännu ej offentliggjord 
i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den…(ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) Mot bakgrund av inrättandet av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU, som 

syftar till att unionens vidarebosättningsinsatser ska ge bättre skydd åt flyktingar och öka 

den strategiska betydelsen av vidarebosättning genom en bättre inriktning på de personer 

som är i störst behov av vidarebosättning, bör gemensamma prioriteringar för 

vidarebosättning utarbetas på unionsnivå.

(2) I artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs det att den 

unionspolitik som avses i kapitlet om gränskontroll, asyl och invandring och dess 

genomförande ska styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även 

i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna, och att de unionsakter som faller under 

detta kapitel när det är nödvändigt ska innehålla lämpliga åtgärder för tillämpningen av 

denna princip.

(3) För detta ändamål fastställs unionens särskilda gemensamma prioriteringar för 

vidarebosättning för år 2013, som anges i den bilaga som läggs till beslut nr 573/2007/EG 

genom det här beslutet, på grundval av två kategorier, varav det i den första bör ingå 

personer som tillhör en särskild kategori som omfattas av FN:s flyktingkommissariats 

vidarebosättningskriterier, och i den andra bör det ingå personer från ett land eller en 

region som finns med i FN:s flyktingkommissariats årliga vidarebosättningsprognos och 

där gemensamma unionsåtgärder väsentligt skulle bidra till att tillgodose skyddsbehoven.
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(4) Mot bakgrund av behoven av vidarebosättning enligt den bilaga som läggs till beslut 

nr 573/2007/EG genom det här beslutet, där unionens särskilda gemensamma prioriteringar 

för vidarebosättning räknas upp, bör ett extra ekonomiskt stöd tillhandahållas för 

vidarebosättning av personer, avseende särskilda geografiska regioner eller nationaliteter, 

eller särskilda kategorier av flyktingar där vidarebosättning fastställs som det lämpligaste 

sättet att tillgodose deras särskilda behov.

(5) Med hänsyn till betydelsen av den strategiska användningen av vidarebosättning från 

länder eller regioner som utsetts att genomföra regionala skyddsprogram bör ett extra 

ekonomiskt stöd tillhandahållas för vidarebosättning av personer från Tanzania, Östeuropa 

(Republiken Moldavien, Ukraina och Vitryssland), Afrikas horn (Djibouti, Jemen och

Kenya) och Nordafrika (Egypten, Libyen och Tunisien), och från andra länder eller 

regioner som kommer att utses i framtiden.

(6) I syfte att uppmuntra fler medlemsstater att delta i vidarebosättningsåtgärder bör man 

också tillhandahålla ytterligare ekonomiskt stöd för de medlemsstater som beslutar att ta 

emot personer för vidarebosättning för första gången.

(7) Man bör också fastställa regler för vilka utgifter som berättigar till det extra stödet till 

vidarebosättning.
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(8) I enlighet med artiklarna 3 och 4a.1 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och 

Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till 

fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har 

Förenade kungariket meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta 

beslut.

(9) I enlighet med artiklarna 1, 2 och 4a.1 i protokoll (nr 21) om Förenade kungarikets och 

Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till 

fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och 

utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte 

i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(10) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till 

fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt 

på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Beslut nr 573/2007/EG ska ändras på följande sätt:

1. Nuvarande artikel 13 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska ersättas med följande:

"3. Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp i enlighet med punkt 3a för varje 

person som vidarebosatts på grundval av en eller flera av följande 

prioriteringar:

a) Personer från ett land eller en region som utsetts att genomföra ett 

regionalt skyddsprogram.

b) Personer från en eller flera av följande utsatta grupper:

– Barn och kvinnor i riskzonen.

– Ensamkommande barn.

– Personer som överlevt våld och/eller tortyr.

– Personer med allvarliga medicinska behov som endast kan 

tillgodoses om de har vidarebosatts.

– Personer i akut eller brådskande behov av vidarebosättning av 

juridiska och/eller fysiska skyddsrelaterade skäl.



6444/2/12 REV 2 IR/je 6
DG H SV

c) Unionens särskilda gemensamma prioriteringar för vidarebosättning för 

år 2013 som finns förtecknade i bilagan till detta beslut."

b) Följande punkt ska införas:

"3a. Medlemsstaterna ska motta ett fast belopp på 4 000 EUR för varje person som 

vidarebosatts på grundval av de prioriteringar som förtecknas i punkt 3.

I nedanstående fall ska det fasta beloppet höjas enligt följande:

– 6 000 EUR per vidarebosatt person för de medlemsstater som mottar det 

fasta beloppet för vidarebosättning från fonden för första gången.

– 5 000 EUR per vidarebosatt person för de medlemsstater som redan en 

gång under fondens tidigare verksamhetsår har mottagit det fasta 

beloppet för vidarebosättning från fonden."

c) Punkt 4 ska ersättas med följande:

"4. En medlemsstat som tar emot en person för vidarebosättning på grundval av

mer än en av unionens prioriteringar för vidarebosättning, vilka anges 

i punkt 3, får ta emot det fasta beloppet för denna person endast en gång."
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d) Punkt 6 ska ersättas med följande:

"6. Senast den 1 maj 2012 ska medlemsstaterna meddela kommissionen en 

uppskattning av det antal personer som de kommer att motta för 

vidarebosättning på grundval av de prioriteringar som förtecknas i punkt 3

under det påföljande kalenderåret, inklusive en uppdelning enligt de olika 

kategorier som avses i den punkten. Kommissionen ska lämna denna 

information till den kommitté som avses i artikel 52."

e) Följande punkt ska läggas till:

"7. Resultaten och effekterna av det ekonomiska incitamentet för 

vidarebosättningsåtgärder på grundval av de prioriteringar som förtecknas

i punkt 3 ska rapporteras av medlemsstaterna i den rapport som avses

i artikel 50.2 och av kommissionen i den rapport som avses i artikel 50.3."

2. I artikel 35 ska följande punkt läggas till:

"5. Det fasta belopp för varje vidarebosatt person som tilldelas medlemsstaterna ska 

beviljas som engångsbelopp för varje person som faktiskt vidarebosatts."

3. Texten i bilagan till detta beslut ska läggas till beslut nr 573/2007/EG som en bilaga till 

detta.
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Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 

tidning.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande
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BILAGA

"BILAGA

Förteckning över unionens särskilda gemensamma prioriteringar för vidarebosättning för år 2013

1. Kongolesiska flyktingar i regionen vid de stora sjöarna (Burundi, Malawi, Rwanda, 

Zambia).

2. Flyktingar från Irak i Turkiet, Syrien, Libanon och Jordanien.

3. Afghanska flyktingar i Turkiet, Pakistan och Iran.

4. Somaliska flyktingar i Etiopien.

5. Burmesiska flyktingar i Bangladesh, Malaysia och Thailand.

6. Eritreanska flyktingar i östra Sudan."
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Uttalande från kommissionen

Kommissionen kan, som ett uttryck för kompromissvilja och i syfte att se till att förslaget antas 

omedelbart, stödja den slutliga texten. Den påpekar emellertid att detta inte ska påverka dess 

initiativrätt när det gäller valet av rättslig grund, särskilt med hänvisning till den framtida 

användningen av artikel 80 i EUF-fördraget.
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Uttalande från rådet

Rådet konstaterar att detta beslut påverkar inte förhandlingarna om den fleråriga budgetramen för 

2014–2020 och således inte heller förhandlingarna om förslaget till Europaparlamentets och rådets 

förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden för perioden 2014–2020 (KOM(2011) 

751), inklusive frågan om huruvida specifika gemensamma EU-prioriteringar för vidarebosättning 

på grundval av bland annat geografiska kriterier ska fastställas i förordningen om asyl- och 

migrationsfonden för 2014–2020.
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 
 

enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
 

om 

rådets ståndpunkt angående antagandet av ett förslag till beslut av Europaparlamentet 
och rådet om ändring av beslut nr 573/2007/EG om inrättande av Europeiska 

flyktingfonden för perioden 2008–2013 som en del av det allmänna programmet 
”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” och om upphävande av rådets 

beslut 2004/904/EG (”inrättande av ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU”) 

1. BAKGRUND 

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet
(dokument KOM(2009) 456 slutlig – 2009/0127 (COD)): 

 

3 september 2009 

Europaparlaments ståndpunkt vid första behandlingen: 18 maj 2010 

Planerat datum för antagande av rådets ståndpunkt: 8 mars 2012 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Kommissionens förslag har två syften, dels att öka flyktingarnas vidarebosättning i 
Europeiska unionen – både i absoluta tal och vad gäller antal medlemsstater som har 
vidarebosättningsprogram – och dels att sända en tydlig politisk signal om den vikt EU fäster 
vid att skapa hållbara lösningar för flyktingar, särskilt de mest utsatta. För att uppnå detta ska 
ett gemensamt vidarebosättningsprogram för EU inrättas. Programmet ska leda till en bättre 
samordnad EU-strategi för vidarebosättning.  

3. KOMMENTARER TILL RÅDETS STÅNDPUNKT 

Rådets ståndpunkt är resultatet av en lång förhandlingsprocess. Efter det att 
Europaparlamentet utfärdade sin ståndpunkt vid den första behandlingen (18 maj 2010) har de 
båda lagstiftarna lyckades inte uppnå någon kompromiss. Stötestenen har varit den 
institutionella frågan om valet av förfarande när de årliga prioriteringar för vidarebosättning 
på europeisk nivå fastställs (antingen förfarandet för delegerade akter eller förfarandet för 
genomförandeakter). Dödläget löstes i och med ordförandeskapets förslag i slutet av 
december 2011. Kompromissförslaget bygger på att Europeiska flyktingfonden endast 
kommer att finnas kvar fram till utgången av 2013. Detta innebär att de åtaganden som görs 
under 2012 blir de sista för den nuvarande fonden. Detta innebär i sin tur att det inte behövs 
något förfarande för att fastställa de årliga vidarebosättningsprioriteringarna, eftersom dessa 
bara kommer att fastställas en gång till innan den nuvarande flyktingfonden upphör att 
existera. Den lösning som funnits går ut på att infoga de särskilda EU-prioriteringarna för 
2013 som en integrerad del av beslutet i bilaga I.  

Med anledning av Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen (den 18 maj 2010) 
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uppnåddes slutligen enighet mellan de båda lagstiftarna vid ett trepartsmöte den 9 februari 
2012 om de återstående frågorna när det gäller sakinnehållet i förslaget. Den enda oavslutade 
punkten gällde den rättsliga grunden för förslaget. 

Den 10 februari sände ordföranden för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (LIBE-utskottet) en skrivelse till rådets ordförandeskap med 
bekräftelse om att föredragande och skuggföredragande hade enats om den text som rådet 
stödde. I skrivelsen angavs vidare att om texten översänds till Europaparlamentet under ett 
kommande plenarsammanträde formellt som rådets ståndpunkt efter första behandlingen av 
detta lagstiftningsförslag skulle han rekommendera ledamöterna i LIBE-utskottet och därefter 
plenarmötet att godta den utan ändringar. Coreper sammanträdde den 15 februari för att 
diskutera förslagets rättsliga grund. Coreper bekräftade den 22 februari överenskommelsen 
om den text som ska föreläggas rådet för antagande. 

De viktigaste skillnaderna mellan den gemensamma ståndpunkten och kommissionens 
ursprungliga förslag beskrivs nedan. 

Fastställande av EU:s gemensamma prioriteringar (artikel 1.1 a) 

I den gemensamma ståndpunkten finns en lista över prioriteringarna för vidarebosättning i 
beslutet, medan tanken i kommissionens ursprungliga förslag däremot var att EU:s 
gemensamma vidarebosättningsprioriteringar skulle fastställas på årsbasis i 
kommittéförfarandet. Eftersom nuvarande europeiska flyktingfond avser tiden fram till och 
med 2013 gäller beslutets prioriteringar för vidarebosättning endast i ett år, vilket ligger i linje 
med kommissionens förslag om att ange det årets prioriteringar i beslutet. I det instrument 
som inrättar en ny asyl- och migrationsfond för perioden 2014–2020 ingår en mekanism för 
fastställande av EU:s gemensamma prioriteringar för vidarebosättning.  

EU:s gemensamma prioriteringar för vidarebosättning för 2013 (artikel 1.1 a) 

I den gemensamma ståndpunkten indelas EU:s gemensamma prioriteringar för 
vidarebosättning för 2013 i tre typer: 1) personer från ett land eller en region som utsetts att 
genomföra ett regionalt skyddsprogram, 2) personer som tillhör en särskild utsatt grupp, 3) 
flyktingar från ett visst land eller en viss region. De första två typerna av prioriteringar 
formuleras i allmänna ordalag och bygger i stort sett på kategorierna i artikel 13.3 i beslut nr 
573/2007/EG om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013. I 
jämförelse med beslut nr 573/2007/EG tas i den gemensamma ståndpunkten även följande 
utsatta grupper med på listan: personer som överlevt våld och tortyr samt personer i akut eller 
brådskande behov av vidarebosättning av juridiska eller fysiska skyddsrelaterade skäl. 

Den tredje typen av prioriteringar kallas särskilda gemensamma EU-prioriteringar för 2013 
och listan över dessa prioriteringar finns i bilagan till beslutet. Listan har upprättats på 
grundval av FN:s flyktingkommissariats vidarebosättningskriterier och dess årliga 
vidarebosättningsprognos, varvid hänsyn tagits till när gemensamma insatser från EU:s sida 
skulle betyda mycket för att tillgodose skyddsbehovet. Detta stämmer väl överens med 
kommissionens förslag. 
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Fast belopp för varje person som vidarebosatts (artikel 1.1 b)  

I den gemensamma ståndpunkten föreslås en ändring av kommissionens förslag i form av ett 
högre fast belopp per person som vidarebosatts i enlighet med prioriteringarna när det gäller 
medlemsstater som tidigare inte har använt flyktingfonden för detta ändamål. I artikel 13.3 i 
beslut nr 573/2007/EG föreskrivs således ett fast belopp om 4 000 euro till medlemsstaterna 
per person som vidarebosatts enligt prioriteringarna i beslutet, medan beloppet i den 
gemensamma ståndpunkten anges till 6 000 euro för varje vidarebosatt person för 
medlemsstater som tar emot det fasta beloppet från fonden för första gången och 5 000 euro 
för medlemsstater som endast gjort det en gång tidigare. Syftet med denna ändring är att 
uppmuntra de medlemsstater som hittills inte har gjort detta att sätta igång program för 
vidarebosättning. Detta ligger på det hela taget i linje med kommissionens mål, dvs. att 
garantera ökad vidarebosättning inom EU med hjälp av fler medlemsstater.  

Förslagets rättsliga grund 

Kommissionens förslag från 2009 grundade sig ursprungligen på artikel 63.2 b i EG-fördraget 
under det att det samlade meddelandet om konsekvenserna av ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden ange artiklarna 78 och 
80 i EUF-fördraget (den sistnämnda artikeln gäller solidaritet inom EU) som ny rättslig grund. 
Hänvisningen till denna artikel, jämte artikel 78 i EUF-fördraget, har till syfte att understryka 
att avsikten med de föreslagna åtgärderna var att säkerställa ”en balans mellan 
medlemsstaternas insatser” liksom nämns i tidigare artikel 63 i EG-fördraget. Rådet anser 
dock att den korrekta anpassningen av den rättsliga grunden till Lissabonfördraget är artikel 
78.2 g i EUF-fördraget och att artikel 80 i EUF-fördraget inte kan utgöra rättslig grund, inte 
ens som komplement. 

Den 13 februari föreslog det danska ordförandeskapet två alternativ, varav det ena gick ut på 
att lägga till ett skäl som hänvisar till artikel 80 i EUF-fördraget. Coreper beslöt den 15 
februari att endast behålla artikel 78.2 g i EUF-fördraget som rättslig grund för förslaget. 
Denna ståndpunkt bekräftades av Coreper den 22 februari. Texten överlämnades för 
antagande av rådet den 8 mars.  

Trots bristande överensstämmelse med det samlade meddelandet kan kommissionen ställa sig 
bakom att den rättsliga grunden enbart ska utgöras av artikel 78.2 g i EUF-fördraget eftersom 
ett förbigående av artikel 80 – som i sig inte utgör rättslig grund – inte ändrar förslaget i sak 
och överensstämmer med jämförelsetabellerna för Lissabonfördraget. Dessutom är detta 
konsekvent med nyligen framlagda förslag för den fleråriga budgetramen gällande inrikes 
frågor som antogs utan någon hänvisning till artikel 80 i EUF-fördraget. Kommissionen kan 
stödja det tillagda skälet eftersom det understryker vikten av solidaritet i det gemensamma 
europeiska asylsystemet och uttryckligen hänvisar till artikel 80 i EUF-fördraget. 

4. KOMMISSIONENS FÖRKLARING 

Under förhandlingarna om skälet med hänvisningen till artikel 80 i EUF-fördraget och 
principen om solidaritet, uppmanade Europaparlamentet kommissionen att utfärda en 
förklaring om sin framtida initiativrätt vad avser valet av rättslig grund för rättsakterna. 

Kommissionen samtyckte till detta. Förklaringens lyder enligt följande:  
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FÖRKLARING FRÅN KOMMISSIONEN 
 

I en anda av kompromissvilja och för att förslaget omedelbart ska antas stöder kommissionen 
den slutgiltiga texten. Kommissionen konstaterar dock att dess initiativrätt inte påverkas vad 
gäller valet av rättslig grund för rättsakterna, i synnerhet i fråga om framtida användning av 
artikel 80 i EUF-fördraget.  
 

5. SLUTSATS 

Den gemensamma ståndpunkten motsvarar kommissionens ursprungliga mål att säkerställa 
vidarebosättning av fler flyktingar i Europeiska unionen genom att öka såväl antalet 
vidarebosatta flyktingar som antalet medlemsstaterna som har fortgående nationella 
vidarebosättningsprogram. Detta öppnar möjligheter för mer strategisk vidarebosättning inom 
EU. Sakinnehållet i rådets ståndpunkt överensstämmer således i stort sett med kommissionens 
förslag, och kan därför helt stödjas.  
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