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KORT BEGRUNDELSE 

Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at omarbejde og erstatte Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til 

afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om 

international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af 

medlemsstaterne. I lyset af migrations- og flygtningekrisen er det blevet nødvendigt at 

foretage en reform af Dublinsystemet, både for at forenkle dette system og for at øge dets 

effektivitet i praksis og for at tage højde for, at visse medlemsstater har stået over for et 

uforholdsmæssigt stort pres med hensyn til ansøgninger. 

Korrigerende mekanisme  

De nødvendige bevillinger til at sikre gennemførelsen af forslaget beløber sig til 

1,828 mia. EUR i tidsrummet 2017-2020. Dette bør dække overførselsomkostningerne, når 

den "fair mekanisme" er blevet udløst til fordel for en medlemsstat, samt oprettelse og drift af 

et it-system til registrering og automatisk fordeling af asylansøgere og desuden 

omkostningerne til at etablere supplerende modtagelseskapacitet og levere mad og 

grundlæggende tjenesteydelser til de overførte asylansøgere. 

Ordføreren tager til efterretning, at Kommissionen agter at fastsætte en tærskel for antallet af 

asylansøgninger, således at den korrigerende fordelingsmekanisme aktiveres automatisk, når 

denne tærskel overskrides. Det er ordførerens opfattelse, at det er nødvendigt at fastsætte en 

tærskelværdi for aktivering for at undgå, at en medlemsstat bliver udsat for et 

uforholdsmæssigt stort pres i form af asylansøgninger eller anmoder om at få iværksat 

fordelingsnøglen, selv om den pågældende medlemsstat kun modtager et beskedent antal 

asylansøgere i forhold til fordelingsnøglen. 

Ordføreren mener imidlertid, at Kommissionen ved at bestemme, at mekanismen skal udløses, 

hvis en medlemsstat ligger 150 % over sit referencetal, lægger en alt for stor byrde på visse 

medlemsstater, eftersom de alene må bære ansvaret for halvanden gang så mange 

ansøgninger, som de har kapacitet til, inden solidaritetsmekanismen kan aktiveres. Ordføreren 

mener samtidig, at en tærskelværdi, der er for lav og ikke er ledsaget af supplerende 

betingelser, kan resultere i, at en stat ikke påtager sig ansvaret for at kontrollere og forvalte 

sine grænser. Han foreslår derfor, at denne tærskel fastsættes til 100 % af en medlemsstats 

referenceandel, men at man forsøger at undgå en alt for eftergivende politik ved grænserne 

ved at indføje en gensidig solidaritetsklausul, som gør det muligt at suspendere den 

korrigerende mekanisme, når en medlemsstat ikke på passende måde varetager sine 

forpligtelser til at forvalte sine ydre grænser i overensstemmelse med forordningen om en 

europæisk grænse- og kystvagt. Endelig foreslår ordføreren, at anvendelsen af den 

korrigerende mekanisme kun indstilles, når antallet af asylansøgninger i den 

ansvarsoverdragende medlemsstat atter er kommet ned på 90 % af denne medlemsstats 

referenceandel, for at undgå tur-retur-bevægelser inden for systemet.  

Overførselsomkostninger  

Ud af de bevilgede 1,828 mia. EUR er der afsat 375 mio. EUR til godtgørelse af 

overførselsomkostninger mellem medlemsstaterne med hensyn til i alt 750 000 overførte 

personer. Ifølge artikel 42 i forslaget om omarbejdning refunderes den ansvarsoverdragende 
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medlemsstat til dækning af omkostningerne til overførsel af en asylansøger til den 

ansvarsovertagende medlemsstat med et fast beløb på 500 EUR for hver person, der 

overføres.  

Ordføreren for udtalelsen støtter forslaget om, at den stat, der står for overførslen, har ret til at 

modtage en godtgørelse. Ordføreren mener endvidere, at det er berettiget at operere med et 

fast beløb, fordi man således undgår en kæmpestor bureaukratisk arbejdsbyrde med kontrol af 

de reelle omkostninger. Ordføreren mener dog, at Kommissionen – ved at fastsætte dette 

beløb til 500 EUR pr. overført person med den begrundelse, at de penge, der bliver tilovers, 

når de reelle omkostninger er dækket, kan være til hjælp for de mest udsatte medlemsstater – 

ikke tager hensyn til, at der for nylig er indført et nødhjælpsinstrument1, som skal yde støtte til 

foranstaltninger i de medlemsstater, der bliver hårdest ramt af en pludselig og massiv 

tilstrømning af tredjelandsstatsborger (flygtninge og migranter) på deres område. 

Ordføreren foreslår derfor, at dette faste beløb fastsættes til 300 EUR for hver person, der 

overføres, for at komme tættere på de anslåede reelle omkostninger. Det samlede beløb til 

overførsler i tidsrummet 2017-2020 kommer i givet fald til at beløbe sig til 225 mio. EUR, 

hvilket gør det muligt at opnå besparelser på 150 mio. EUR. Ud af disse besparelser kan der 

afsættes mindst 110 mio. EUR til reserven til nødhjælpsbistand (30 mio. EUR i 2017 og 

40 mio. EUR hvert år i henholdsvis 2018 og 2019), inden retsgrundlaget udløber i marts 2019.  

Finansiel solidaritet og etablering af en "Dublin-reserve" under Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden  

Ordføreren mener, at det er en berettiget, nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning, at 

Kommissionens forslag lægger op til at pålægge medlemsstaterne en forpligtelse til at bidrage 

økonomisk, hvis de nægter at overtage de asylansøgere, som de får tildelt inden for rammerne 

af fordelingsmekanismen. Ordføreren understreger, at dette obligatoriske finansielle bidrag på 

ingen måde har karakter af straffeforanstaltning, men er et udtryk for en rimelig grad af 

ansvarsfordeling og solidaritet mellem medlemsstaterne (jf. artikel 80 i TEUF). Det er 

imidlertid hans opfattelse, at den finansielle mekanisme, som Kommissionen opererer med i 

dette tilfælde, ikke er den mest velegnede, hverken hvad angår beløbsstørrelsen eller den 

valgte fremgangsmåde.  

Ordføreren foreslår, at en medlemsstat for at opfylde sine forpligtelser i henhold til den 

korrigerende fordelingsmekanisme ud fra et princip om finansiel solidaritet pr. ansøger, der 

ville være blevet tildelt den, bør betale 50 000 EUR det første og andet år, 75 000 EUR det 

tredje og det fjerde år og 100 000 EUR det femte og efterfølgende år. Disse beløb vil blive 

indbetalt helt og holdent til Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, der er oprettet i henhold 

til forordning (EU) nr. 516/2014, til etablering af en "Dublin-reserve". Etableringen af denne 

reserve kan naturligvis først finde sted, når der senest den 30. juni 2020 bliver gennemført en 

revision af Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, jf. artikel 60 i forordning (EU) 

nr. 514/2014 og artikel 28 i forordning (EU) nr. 516/2014. Hvis en medlemsstat ikke betaler, 

skal Kommissionen tilbageholde disse beløb fra betalinger, der tilkommer den pågældende 

medlemsstat fra andre EU-fonde. 

Bevillingerne i denne "Dublin-reserve" skal dække udbetaling af et fast beløb pr. asylansøger 

og fordeles forholdsmæssigt mellem de medlemsstater, der deltager på korrekt vis i den 

                                                 
1 Rådets forordning (EU) 2016/369 af 15. marts 2016 om ydelse af nødhjælp i Unionen. 
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korrigerende fordelingsmekanisme. Ifølge Rådets afgørelse (EU) 2015/1601 ydes der 

finansiel støtte fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i forbindelse med 

flytningsforanstaltninger. Til dette formål modtager tilflytningsmedlemsstater et fast beløb på 

6 000 EUR for hver person, der søger om international beskyttelse, og som er blevet flyttet til 

deres område.  I forbindelse med genbosætning er dette beløb på 10 000 EUR pr. person. 

Ordføreren anser det derfor for påkrævet at yde finansiel støtte til de medlemsstater, der 

deltager i denne solidaritetsmekanisme. Den foreslåede ordning indebærer, at de beløb, der er 

fastsat pr. ansøger inden for rammerne af denne finansielle støtte, stiger forholdsmæssigt alt 

efter den byrde, der skal fordeles på grund af visse medlemsstaters manglende deltagelse.  

Automatiseret system til registrering og overvågning af ansøgninger  

Ud af de 1,828 mia. EUR er der afsat 3,603 mio. EUR på budgettet for eu-LISA til 

forberedelse, udformning og operationel drift af et automatisk system til fordeling af 

asylansøgere. Når tilflytningsmedlemsstaten er fastslået inden for rammerne af det 

automatiske system til registrering og overvågning af ansøgninger og den i artikel 44 

omhandlede fordelingsmekanisme, bliver disse oplysninger automatisk indført i Eurodac. 

Derfor er det nødvendigt at sikre interoperabilitet mellem det centrale system for den 

korrigerende mekanisme og det centrale Eurodac-system. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 30 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(30) Det Europæiske Agentur for den 

Operationelle Forvaltning af Store IT-

Systemer inden for Området med Frihed, 

Sikkerhed og Retfærdighed, der blev 

oprettet ved forordning (EU) nr. 

1077/201121, bør være ansvarligt for 

forberedelsen, udviklingen og den 

operationelle drift af det centrale system og 

kommunikationsinfrastrukturen mellem det 

centrale system og de nationale 

infrastrukturer. 

(30) Det Europæiske Agentur for den 

Operationelle Forvaltning af Store IT-

Systemer inden for Området med Frihed, 

Sikkerhed og Retfærdighed, der blev 

oprettet ved forordning (EU) 

nr. 1077/201121, bør være ansvarligt for 

forberedelsen, udviklingen og den 

operationelle drift af det centrale system, 

interoperabiliteten mellem dette system og 

andre systemer og 

kommunikationsinfrastrukturen mellem det 

centrale system og de nationale 

infrastrukturer. 

___ ___ 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. 

21 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. 
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oktober 2011 om oprettelse af et europæisk 

agentur for den operationelle forvaltning af 

store it-systemer inden for området med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 

286 af 1.11.2011, s. 1). 

oktober 2011 om oprettelse af et europæisk 

agentur for den operationelle forvaltning af 

store it-systemer inden for området med 

frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 

286 af 1.11.2011, s. 1). 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 32 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(32) Der bør anvendes en nøgle baseret 

på størrelsen af medlemsstatens befolkning 

og økonomi som referencepunkt ved 

anvendelsen af den korrigerende 

fordelingsmekanisme sammen med en 

tærskel, således at mekanismen kan 

fungere som et middel til at bistå 

medlemsstater, der er under et 

uforholdsmæssigt stort pres. Anvendelsen 

af den korrigerende fordelingsmekanisme 

til gavn for en medlemsstat bør aktiveres 

automatisk, hvis antallet af ansøgninger om 

international beskyttelse, som en 

medlemsstat er ansvarlig for, overstiger 

tallet i referencenøglen med 150 %. For i 

vidt omfang at afspejle hver medlemsstats 

indsats bør antallet af personer, der reelt er 

blevet genbosat i den pågældende 

medlemsstat, lægges til antallet af 

ansøgninger om international beskyttelse 

med henblik på denne beregning. 

(32) Der bør anvendes en nøgle baseret 

på størrelsen af medlemsstatens befolkning 

og økonomi som referencepunkt ved 

anvendelsen af den korrigerende 

fordelingsmekanisme sammen med en 

tærskel, således at mekanismen kan 

fungere som et middel til at bistå 

medlemsstater, der er under et 

uforholdsmæssigt stort pres. Anvendelsen 

af den korrigerende fordelingsmekanisme 

til gavn for en medlemsstat bør aktiveres 

automatisk, hvis antallet af ansøgninger om 

international beskyttelse, som en 

medlemsstat er ansvarlig for, overstiger 

tallet i referencenøglen med 100 %. For i 

vidt omfang at afspejle hver medlemsstats 

indsats bør antallet af personer, der reelt er 

blevet genbosat i den pågældende 

medlemsstat, lægges til antallet af 

ansøgninger om international beskyttelse 

med henblik på denne beregning. 

Begrundelse 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ( Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) I medfør af fordelingsmekanismen 

bør udgifterne til overførslen af en ansøger 

til den ansvarsovertagende medlemsstat 

refunderes over EU-budgettet. 

(34) I medfør af fordelingsmekanismen 

bør udgifterne til overførslen af en ansøger 

til den ansvarsovertagende medlemsstat 

refunderes over EU-budgettet med et fast 

beløb på 300 EUR for hver person, der 

overføres. 

Begrundelse 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 

millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) En ansvarsovertagende 

medlemsstat kan beslutte ikke at acceptere 

de fordelte ansøgere i en periode på tolv 

måneder; i så tilfælde bør den indlæse 

disse oplysninger i det automatiserede 

system og underrette de øvrige 

medlemsstater, Kommissionen og Den 

Europæiske Unions Asylagentur herom. 

Herefter vil ansøgere, der skulle have været 

fordelt til den pågældende medlemsstat, 

blive fordelt til andre medlemsstater i 

stedet. En medlemsstat, der midlertidigt 

(35) Hvis en ansvarsovertagende 

medlemsstat beslutter ikke at acceptere de 

fordelte ansøgere i en periode på tolv 

måneder, bør den indlæse disse 

oplysninger i det automatiserede system og 

underrette de øvrige medlemsstater, 

Kommissionen og Den Europæiske Unions 

Asylagentur herom. Herefter vil ansøgere, 

der skulle have været fordelt til den 

pågældende medlemsstat, blive fordelt til 

andre medlemsstater i stedet. Der bør 

etableres en fond ("Dublin-
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ikke deltager i den korrigerende 

fordelingsmekanisme, bør yde et 

solidaritetsbidrag på 250 000 EUR for 

hver ansøger, der ikke accepteres i den 

medlemsstat, der blev fastslået som 

ansvarlig for behandlingen af disse 

ansøgninger. Kommissionen bør fastsætte 

de praktiske retningslinjer for 

gennemførelsen af 

solidaritetsbidragsmekanismen i en 

gennemførelsesretsakt. Den Europæiske 

Unions Asylagentur vil overvåge og hvert 

år rapportere til Kommissionen om 

anvendelsen af mekanismen for finansiel 

solidaritet. 

Reservefonden"), og en medlemsstat, der 

ikke deltager i den korrigerende 

fordelingsmekanisme, bør for hver fordelt 

ansøger, som medlemsstaten ikke 

accepterer, indbetale et årligt beløb på 

50 000 EUR for det første og det andet år, 

75 000 EUR for det tredje og det fjerde år 

og 100 000 EUR for de følgende år.  

Midlerne i Dublin-Reservefonden skal 

dække udbetaling af et fast beløb for hver 

ansøger om international beskyttelse og 

fordeles forholdsmæssigt mellem de 

medlemsstater, der deltager i den 

korrigerende fordelingsmekanisme. Hvis 

en medlemsstat ikke betaler, bør 

Kommissionen tilbageholde et tilsvarende 

beløb fra betalinger til den pågældende 

medlemsstat fra andre EU-fonde. 

Kommissionen bør fastsætte de praktiske 

retningslinjer for gennemførelsen af det 

ovennævnte princip i en 

gennemførelsesretsakt, og Den Europæiske 

Unions Asylagentur vil stå for 

overvågning og hvert år rapportere til 

Kommissionen. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 41 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(41) Der bør sikres kontinuitet mellem 

bestemmelserne i forordning (EU) nr. 

604/2013 om afgørelse af, hvilken stat der 

er ansvarlig, og bestemmelserne i 

nærværende forordning. Tilsvarende bør 

der sikres sammenhæng mellem 

nærværende forordning og [forslag til 

forordning om omarbejdning af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 603/2013]. 

(41) Der bør sikres kontinuitet mellem 

bestemmelserne i forordning (EU) nr. 

604/2013 om afgørelse af, hvilken stat der 

er ansvarlig, og bestemmelserne i 

nærværende forordning. Tilsvarende bør 

der sikres sammenhæng mellem 

nærværende forordning og [forslag til 

forordning om omarbejdning af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 603/2013]. Når den 

ansvarsovertagende medlemsstat er 

udpeget inden for rammerne af det 

automatiske system til registrering og 

overvågning af ansøgninger og til 

forvaltning af den i artikel 44 omhandlede 
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fordelingsmekanisme, bør disse 

oplysninger automatisk indføres i 

Eurodac. Derfor er det nødvendigt at sikre 

interoperabilitet mellem det centrale 

system for den korrigerende mekanisme 

og det centrale Eurodac-system. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag præciserer forbindelsen mellem de to pågældende forordninger med 

henblik på at sikre sammenhæng mellem de to systemer på grundlag af deres 

interoperabilitet. 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Stk. 1 finder anvendelse, hvis det 

automatiserede system, der er omhandlet i 

artikel 44, stk. 1, viser, at antallet af 

ansøgninger om international beskyttelse, 

for hvilke en medlemsstat er ansvarlig i 

henhold til kriterierne i kapitel III, artikel 

3, stk. 2 eller 3, og artikel 18 og 19, ud 

over de personer, der reelt er blevet 

genbosat, er på over 150 % af 

referencetallet for den pågældende 

medlemsstat, hvilket afgøres ved brug af 

den i artikel 35 omhandlede nøgle. 

2. Stk. 1 finder anvendelse, hvis det 

automatiserede system, der er omhandlet i 

artikel 44, stk. 1, viser, at antallet af 

ansøgninger om international beskyttelse, 

for hvilke en medlemsstat er ansvarlig i 

henhold til kriterierne i kapitel III, artikel 

3, stk. 2 eller 3, og artikel 18 og 19, ud 

over de personer, der reelt er blevet 

genbosat, er på over 100 % af 

referencetallet for den pågældende 

medlemsstat, hvilket afgøres ved brug af 

den i artikel 35 omhandlede nøgle. 

Begrundelse 

Considère qu’en fixant le seuil de déclanchement à 150 % de sa part de référence, la 

Commission laisse peser sur certains États membres une charge excessive ou ce dernier doit 

assumer seul un nombre de demandes qui dépasse de moitié ses capacités avant d’activer le 

mécanisme de solidarité. Estime également qu’un seuil trop bas sans conditions 

supplémentaires pourrait entrainer la non responsabilisation d’un État membre dans le 

contrôle et la gestion de ses frontières. Propose dès lors de fixer ce seuil à 100 % de la part 

de référence d’un État membre mais de prévenir une éventuelle politique de laxisme au 

frontière par l’ajout d’une clause de solidarité réciproque permettant la suspension du 

mécanisme de correction lorsqu’un État membre ne s'acquitte pas convenablement de ses 

obligations de gestion de sa frontière extérieure et ce conformément au règlement relatif à la 

création d'une agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Cfr ajout d'un 

article 43 a) 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Finansiel solidaritet Finansiel solidaritet og etablering af 

Dublin-Reservefonden 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Tre måneder efter denne 

forordnings ikrafttræden og derefter ved 

udløbet af hver tolv måneders periode kan 

en medlemsstat i det automatiserede 

system anføre, at den midlertidigt ikke vil 

deltage i den korrigerende 

fordelingsmekanisme, der er omhandlet i 

denne forordnings kapitel VII, som 

ansvarsovertagende medlemsstat og 

meddele medlemsstaterne, Kommissionen 

og Den Europæiske Unions Asylagentur 

dette. 

1. En medlemsstat, der undlader at 

opfylde sine forpligtelser i henhold til den 

korrigerende fordelingsmekanisme, der er 

omhandlet i kapitel VII, bør tre måneder 

efter denne forordnings ikrafttræden og 

derefter ved udløbet af hver tolv måneders 

periode anføre denne oplysning i det 

automatiserede system og meddele 

medlemsstaterne, Kommissionen og Den 

Europæiske Unions Asylagentur dette. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 37 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Ved udløbet af den tolv måneders 

periode, der er omhandlet i stk. 2, meddeler 

det automatiserede system den 

medlemsstat, der ikke deltager i den 

korrigerende fordelingsmekanisme, det 

antal ansøgere, som den ellers skulle have 

modtaget som ansvarsovertagende 

medlemsstat. Den pågældende 

3. Ved udløbet af den tolv måneders 

periode, der er omhandlet i stk. 2, meddeler 

det automatiserede system den 

medlemsstat, der ikke deltager i den 

korrigerende fordelingsmekanisme, det 

antal ansøgere, som den ellers skulle have 

modtaget som ansvarsovertagende 

medlemsstat. Der etableres en fond 
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medlemsstat yder derefter et 

solidaritetsbidrag på 250 000 EUR for 

hver ansøger, som ellers skulle have været 

fordelt til medlemsstaten i løbet af den 

pågældende tolv måneders periode. 

Solidaritetsbidraget skal betales til den 

medlemsstat, der fastslås som ansvarlig 

for behandlingen af de respektive 

ansøgninger. 

("Dublin-Reservefonden"), og en 

medlemsstat, der ikke deltager i den 

korrigerende fordelingsmekanisme, 

indbetaler for hver fordelt ansøger, som 

medlemsstaten ikke accepterer, et årligt 

beløb på 50 000 EUR for det første og det 

andet år, 75 000 EUR for det tredje og det 

fjerde år og 100 000 EUR for de følgende 

år til denne fond. Midlerne i Dublin-

Reservefonden dækker udbetaling af et 

fast beløb for hver ansøger om 

international beskyttelse og fordeles 

forholdsmæssigt mellem de 

medlemsstater, der deltager i den 

korrigerende fordelingsmekanisme. Hvis 

en medlemsstat ikke betaler, tilbageholder 

Kommissionen et tilsvarende beløb fra 

betalinger til den pågældende 

medlemsstat fra andre EU-fonde. 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 42 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Til dækning af omkostningerne til 

overførsel af en ansøger til den 

ansvarsovertagende medlemsstat 

refunderes den ansvarsoverdragende 

medlemsstat med et fast beløb på 500 EUR 

for hver person, der overføres, jf. artikel 

38, litra c). Denne finansielle støtte 

gennemføres ved brug af procedurerne i 

artikel 18 i forordning (EU) nr. 516/2014. 

Til dækning af omkostningerne til 

overførsel af en ansøger til den 

ansvarsovertagende medlemsstat 

refunderes den ansvarsoverdragende 

medlemsstat med et fast beløb på 300 EUR 

for hver person, der overføres, jf. 

artikel 38, litra c). Denne finansielle støtte 

gennemføres ved brug af procedurerne i 

artikel 18 i forordning (EU) nr. 516/2014. 

Begrundelse 

La somme proposée de 500 EUR suit l’approche établie dans la décision (UE) 2015/1601 du 

Conseil, dans laquelle le remboursement des frais de transfert servait également à aider un 

État membre qui se trouvait dans une situation d’urgence ou confronté à un nombre 

disproportionné de demandes d’asile. Entre temps, un fonds d'aide d'urgence a été créé à 

cette fin. Votre rapporteur pour avis Budget estime dès lors qu’il convient de diminuer ce 

montant à 300 EUR afin qu'il corresponde un peu plus aux couts réels de transferts. Sur le 

montant total prévu dans la fiche financière de la proposition 1.825 milliards sont prévus 

pour financer ces transferts. En diminuant la somme forfaitaire à 300 EUR, ce sont 730 
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millions économisés qui devraient servir à alimenter le fond d’aide urgence. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Det automatiserede system underretter 

medlemsstaterne og Kommissionen, så 

snart antallet af ansøgninger i den 

ansvarsoverdragende medlemsstat, som 

denne er ansvarlig for i henhold til denne 

forordning, er på under 150 % af dens 

andel i henhold til artikel 35, stk. 1. 

Det automatiserede system underretter 

medlemsstaterne og Kommissionen, så 

snart antallet af ansøgninger i den 

ansvarsoverdragende medlemsstat, som 

denne er ansvarlig for i henhold til denne 

forordning, er på under 90 % af dens andel 

i henhold til artikel 35, stk. 1. 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 43 – stk. 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Såfremt en medlemsstat ikke på passende 

vis opfylder sine forpligtelser til at forvalte 

sine ydre grænser, jf. Europa-

Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) 2016/16241a, kan Rådet med 

kvalificeret flertal træffe afgørelse om at 

suspendere den korrigerende 

fordelingsmekanisme. Afgørelsen om at 

suspendere mekanismen er ikke gyldig 

længere end i et afgrænset tidsrum af et 

år. 

 ___ 

 1a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/1624 af 

14. september 2016 om den europæiske 

grænse- og kystvagt og om ændring af 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2016/399 og om 

ophævelse af Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, 

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og 

Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 
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251 af 16.9.2016, s. 1). 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Interoperabiliteten mellem det 

automatiserede system og Eurodac sikres 

ved hjælp af en direkte 

kommunikationskanal mellem de centrale 

systemer, således at det er muligt 

automatisk at overføre oplysninger om, 

hvilken ansvarsovertagende medlemsstat 

den korrigerende mekanisme har udpeget. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 44 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Det Europæiske Agentur for Den 

Operationelle Forvaltning af Store It-

systemer inden for Området med Frihed, 

Sikkerhed og Retfærdighed, der blev 

oprettet ved forordning (EU) nr. 

1077/2011, er ansvarligt for forberedelsen, 

udviklingen og den operationelle 

forvaltning af det centrale system og 

kommunikationsinfrastrukturen mellem det 

centrale system og de nationale 

infrastrukturer. 

3. Det Europæiske Agentur for den 

Operationelle Forvaltning af Store IT-

Systemer inden for Området med Frihed, 

Sikkerhed og Retfærdighed, der blev 

oprettet ved forordning (EU) 

nr. 1077/2011, bør være ansvarligt for 

forberedelsen, udviklingen og den 

operationelle drift af det centrale system, 

interoperabiliteten mellem dette system og 

andre systemer og 

kommunikationsinfrastrukturen mellem det 

centrale system og de nationale 

infrastrukturer. 
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