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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
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