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Spørgsmål nr. 2 (KOM (2009) 0066) fra Folketingets Europaudvalg:  

  

”Statsministeren bedes, i forlængelse af sin forelæggelse i Eu-

ropaudvalget den 23. oktober 2013, redegøre for omkostnin-

gerne ved Danmarks operationelle støtte til asylstøttekontoret 

samt oplyse hvorvidt regeringen har taget stilling til om Dan-

mark, såfremt det blev vedtaget at fjerne retsforbeholdet, vil 

tilslutte sig asylstøttekontoret.” 

 

Svar: 

 

Det europæiske asylstøttekontor, EASO, blev etableret med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om 

oprettelse af et europæisk asylstøttekontor. På grund af det retlige forbe-

hold deltog Danmark ikke i vedtagelsen af forordningen, der heller ikke er 

bindende for eller finder anvendelse i Danmark.  

 

Danmark deltog forud for oprettelsen af EASO i det praktiske samarbejde 

på asylområdet mellem EU-medlemsstaterne. For at Danmark også frem-

adrettet skulle kunne bidrage til dette samarbejde, fremgår det af forord-

ningen, at EASO skal fremme det operationelle samarbejde med Danmark. 

Endvidere inviteres Danmark til at deltage i alle bestyrelsesmøder i EASO. 

 

På den baggrund stiller Danmark på ad hoc basis ekspertbistand til rådig-

hed for det praktiske asylsamarbejde, der finder sted inden for rammerne 

af EASO. Danmark har således gennem EASO stillet ekspertbistand til rå-

dighed i forbindelse med genopbygningen af asyl- og modtagesystemet i 

Grækenland. Herudover deltager man fra dansk side jævnligt i ekspertmø-

der, praktiske workshops og udvalgte arbejdsgrupper.  

 

EASO’s aktiviteter finansieres over EU’s budget. Som følge af retsforbe-

holdet modtager Danmark refusion af det danske EU-bidrag svarende til 

ca. 2 pct. af udgifterne til EASO. Som udgangspunkt dækker Danmark 

derfor selv de omkostninger, som er forbundet med deltagelse i konkrete 

aktiviteter. Der er dog i nogle tilfælde mulighed for at få godtgjort om-

kostninger til rejse og ophold. Der foreligger ingen samlet opgørelse af de 

omkostninger, som Danmark har afholdt. 

 

Regeringen arbejder som bekendt for, at få retsforbeholdet erstattet med en 

tilvalgsordning, der gør, at vi selv – fra sag til sag – kan vælge, hvilke dele 

af samarbejdet, vi vil være med i. Det er endnu for tidligt at tage stilling til, 

hvilke forslag vi vil tilslutte os, og hvilke vi vil vælge fra. 
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