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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr .../2010/EU

av den

om ändring av beslut nr 573/2007/EG

om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden 2008-2013

genom att avskaffa finansieringen av vissa gemenskapsåtgärder

och om ändring av gränserna för finansiering av sådana åtgärder

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA 

BESLUT

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

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet1, och

                                               

1 Europaparlamentets ståndpunkt av den 7 maj 2009 (ännu ej offentliggjord i EUT), rådets 
ståndpunkt vid första behandlingen av den … (ännu ej offentliggjord i EUT). 
Europaparlamentets ståndpunkt av den … (ännu ej offentliggjord i EUT).
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av följande skäl:

(1) Unionens politik för ett gemensamt europeiskt asylsystem syftar enligt Haagprogrammet

till att inrätta ett gemensamt europeiskt asylområde med hjälp av effektiva, harmoniserade 

förfaranden som respekterar Europeiska unionens värderingar och humanitära tradition.

(2) Tack vare införandet av gemensamma miniminormer har man på senare år gjort stora 

framsteg i arbetet med att inrätta ett gemensamt europeiskt asylsystem. Fortfarande 

kvarstår dock stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller beviljande av 

internationellt skydd och de former skyddet tar sig.

(3) I den strategiska plan för asylpolitiken som antogs i juni 2008 tillkännagav kommissionen 

att den skulle fortsätta utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet genom att 

föreslå ändringar av befintlig lagstiftning för att öka harmoniseringen av gällande normer 

och genom att förstärka stödet för praktiskt samarbete mellan medlemsstaterna, i synnerhet

genom ett lagstiftningsförslag om att inrätta ett europeiskt stödkontor för asylfrågor

(stödkontoret), för att förbättra samordningen av medlemsstaternas operativa samarbete så

att de gemensamma reglerna genomförs på ett effektivt sätt.
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(4) I den europeiska pakten för invandring och asyl som antogs i september 2008 erinrade 

Europeiska rådet högtidligt om att varje utlänning som utsätts för förföljelse har rätt att få 

hjälp och skydd på Europeiska unionens territorium i enlighet med Genèvekonventionen

av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, såsom ändrad genom New 

York-protokollet av den 31 januari 1967, och andra tillämpliga överenskommelser.

Europeiska rådet enades även uttryckligen om att stödkontoret skulle inrättas 2009.

(5) Det praktiska samarbetet i asylfrågor syftar till att inom ramen för den europeiska

lagstiftningen öka samstämmigheten mellan, och säkerställa kontinuerlig kvalitet i, 

medlemsstaternas beslutsprocesser i dessa frågor. Ett stort antal praktiska 

samarbetsåtgärder har redan vidtagits de senaste åren, främst genom antagandet av

gemensamma metoder för hantering av information om ursprungsländer och inrättandet av 

ett gemensamt europeiskt asylcurriculum. Stödkontoret bör inrättas för att stärka och 

utveckla dessa samarbetsåtgärder.

(6) För att förenkla åtgärderna för att stödja det praktiska samarbetet i asylfrågor, och eftersom 

stödkontoret kommer att överta vissa av de uppgifter som för närvarande finansieras via 

Europeiska flyktingfonden, är det nödvändigt att överföra ansvaret för vissa av de

gemenskapsåtgärder som föreskrivs i artikel 4 i beslut nr 573/2007/EG1 från Europeiska 

flyktingfonden till stödkontoret, för att säkerställa bästa möjliga praktiska samarbete i 

asylfrågor.

                                               

1 EUT L 144, 6.6.2007, s. 1.
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(7) Eftersom antalet gemenskapsåtgärder minskas, bör den gräns som fastställs i beslut nr 

573/2007/EG för deras finansiering minskas från 10 % till 4 % av flyktingfondens 

tillgängliga medel.

(8) Finansieringsramen för genomförandet av beslut nr 573/2007/EG bör minskas, så att medel 

frigörs för att finansiera stödkontoret.

(9) I enlighet med artikel 3 i protokollet 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 och Irland meddelat att de önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta 

beslut.

(10) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet 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) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 1 ska siffran 10 % ersättas med siffran 4 %.

b) I punkt 2 ska leden a och f utgå.

2) Artikel 12.1 ska ersättas med följande:

"1. Finansieringsramen för genomförandet av detta beslut ska vara 614 miljoner EUR för 

perioden 1 januari 2008 - 31 december 2013.".

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska 

unionens officiella tidning.
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Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna i enlighet med fördragen.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande


