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Ce valoare va avea finanțarea disponibilă pentru gestionarea frontierelor și a migrației?

34,9 miliarde EUR.

Pe baza lecțiilor din trecut și cunoscând faptul că gestionarea migrației și a frontierelor va continua să
reprezinte o provocare în viitor, Comisia propune consolidarea semnificativă a finanțării acordate
pentru gestionarea migrației și a frontierelor în cadrul următorului buget al UE în perioada 2021-2027.

Finanțarea, cu o valoare fără precedent, va fi canalizată prin două fonduri principale:

Fondul pentru azil și migrație (FAM, în prezent FAMI) va fi transformat și consolidat.-

Actualul Instrument de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize din cadrul Fondului pentru
securitate internă va fi încorporat într-un fond nou, Fondul de gestionare integrată a
frontierelor (FGIF). Acest nou fond va include și un instrument nou: Instrumentul pentru
echipamente de control vamal.

-

În total, în următoarea perioadă de 7 ani vor fi puse la dispoziție 34,9 miliarde EUR, comparativ cu
13 miliarde EUR în perioada financiară curentă:

Se propune o creștere cu 51 % a bugetului pentru politica în materie de migrație, de la 6,9
miliarde EUR în prezent la 10,4 miliarde EUR.

-

Se propune o creștere de patru ori a finanțării pentru gestionarea frontierelor acordate în cadrul
noului Fond de gestionare integrată a frontierelor (FGIF), de la nivelul actual de 2,7 miliarde EUR
(2014-2020) la 9,3 miliarde EUR (+241 %).

-

În plus, Comisia a propus alocarea unei sume de peste 12 miliarde EUR pentru Agenția Europeană
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și eu-LISA, și a unui cuantum de aproape 900 de
milioane EUR pentru Agenția Uniunii Europene pentru Azil (în prezent EASO), care urmează a fi
prezentate ulterior.

1. Fondul de gestionare integrată a frontierelor (FGIF)
De ce a fost creat un fond nou, separat, pentru gestionarea frontierelor?
În cadrul bugetului actual al UE, gestionarea frontierelor face obiectul Fondului pentru securitate
internă (FSI), care este divizat în FSI-Frontiere și FSI-Poliție.

Crearea unui fond specific de gestionare a frontierelor în contextul următorului cadru financiar
multianual reflectă faptul că atât gestionarea frontierelor, cât și securitatea internă au devenit priorități
tot mai stringente, care necesită instrumente de finanțare specifice, cu orientare mai precisă.

Protecția eficace a frontierelor externe ale UE este crucială pentru gestionarea migrației și asigurarea
securității interne. De asemenea, frontierele externe puternice permit UE să mențină un spațiu
Schengen fără controale la frontierele interne.

Noul Fond de gestionare integrată a frontierelor include Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și
vize și va include, de asemenea, un instrument nou: Instrumentul pentru echipamente de control
vamal, care reprezintă o recunoaștere a rolului autorităților vamale în protejarea tuturor frontierelor
noastre (maritime, aeriene, terestre și la centrele poștale), facilitând în același timp comerțul și
protejând cetățenii de produsele contrafăcute și periculoase.

Care sunt prioritățile noului Fond de gestionare integrată a frontierelor?
În ultimii ani, au fost introduse o serie de măsuri pentru a aborda provocările imediate și a crea toate
elementele constitutive importante necesare pentru a se garanta siguranța frontierelor.

Noul fond va susține aceste eforturi continue și va spori și mai mult sprijinul pentru securizarea
frontierelor noastre externe, punând accentul pe următoarele aspecte:

mai mult sprijin acordat statelor membre pentru securizarea frontierelor externe ale UE;-

mai multă uniformitate la nivelul controalelor vamale;-



asigurarea faptului că sistemele informatice la scară largă utilizate pentru gestionarea frontierelor
sunt solide și sunt compatibile între ele și cu sistemele naționale;

-

asigurarea faptului că politica comună a UE în domeniul vizelor se adaptează în funcție de evoluțiile
problemelor de securitate, de provocările legate de migrație și de noile oportunități oferite de
evoluțiile tehnologice.

-

Cum vor fi alocate fondurile?
Finanțarea totală de 9,3 miliarde EUR prevăzută în cadrul Fondului de gestionare integrată a
frontierelor este împărțită după cum urmează:

4,8 miliarde EUR reprezintă finanțare pe termen lung pentru sprijinirea măsurilor de gestionare a
frontierelor și a politicilor în domeniul vizelor aplicate de statele membre [această valoare include o
alocare de fonduri inițială către statele membre (50 %, 4 miliarde EUR) și o ajustare la jumătatea
perioadei pentru a se ține cont de presiunile noi sau suplimentare (10 %, 0,8 miliarde EUR)];

-

3,2 miliarde EUR pentru o „facilitate tematică” dedicată acordării de sprijin specific pentru statele
membre și pentru proiecte la nivelul UE, precum și abordării nevoilor urgente (40 %), care vor fi
alocate pe parcursul perioadei de finanțare;

-

1,3 miliarde EUR pentru Instrumentul pentru echipamente de control vamal.-
Fondurile alocate statelor membre vor reflecta cu acuratețe nevoile statelor membre. La începutul
perioadei de programare, fiecare stat membru va primi o sumă fixă de 5 milioane EUR, restul fiind
distribuit pe baza volumului de muncă, a presiunii și a nivelului de amenințare la frontierele terestre
externe (30 %), la frontierele maritime externe (35 %), în aeroporturi (20 %) și în birourile consulare
(15 %).

În plus, din cele 4,8 miliarde EUR destinate statelor membre, 157,2 milioane EUR vor fi rezervate
pentru sprijinirea regimului special de tranzit în favoarea Lituaniei.

Cum veți face calculele pentru alocările naționale din cadrul Instrumentului pentru
gestionarea frontierelor și vize? De ce nu puteți furniza defalcarea completă pe state
membre în acest moment?
Fiecare stat membru va primi o sumă fixă de 5 milioane EUR la începutul perioadei de finanțare. Peste
această sumă, alocările individuale se vor baza pe o evaluare a cazurilor în care fondurile sunt cele mai
necesare. Această evaluare va fi repetată la jumătatea perioadei.

Pentru fiecare stat membru, aceasta va ține seama de:

lungimea secțiunilor din frontierele externe terestre și maritime ale UE pe care le gestionează
și volumul de muncă aferent acestora (calculat pe baza numărului de traversări și a numărului de
intrări refuzate), ținând cont și de nivelul de amenințare (pe baza unei evaluări a vulnerabilității
efectuate de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă);

-

volumul de muncă aferent aeroporturilor din țara respectivă (calculat pe baza numărului de
traversări și a numărului de intrări refuzate);

-

numărul birourilor consulare ale țării respective și volumul de muncă aferent acestora (calculat
pe baza numărului de cereri de viză).

-

Calculele se vor baza pe date statistice colectate de Eurostat, de Agenția Europeană pentru Poliția de
Frontieră și Garda de Coastă și de statele membre pentru cei 3 ani (36 de luni) anteriori intrării în
vigoare a noului buget.

În plus, pe parcursul întregii perioade de programare statele membre vor primi, pe lângă alocările lor și
în conformitate cu calculele menționate mai sus, finanțare suplimentară precis orientată pentru
prioritățile tematice sau pentru a răspunde nevoilor urgente. Finanțarea în cauză va proveni de la
„facilitatea tematică”.

Având în vedere că următorul buget pe termen lung urmează să acopere perioada începând din 2021,
nu se poate prezice astăzi ce vor arăta datele în viitor. O defalcare pe baza datelor actuale ar oferi o
imagine înșelătoare și nu ar reflecta alocările efective.

Din majorarea bugetară va fi finanțată și consolidarea agențiilor UE de gestionare a
frontierelor?
Da. În plus față de cele 9,3 miliarde EUR acordate în cadrul Fondului de gestionare integrată a
frontierelor și pe baza unei propuneri care urmează a fi prezentată separat, peste 12 miliarde EUR vor
fi dedicate consolidării în continuare a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă
— inclusiv finanțării noului corp permanent de aproximativ 10 000 de polițiști de frontieră — precum și
finanțării pentru eu-LISA (Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor
Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție).



Comisia va finanța acum și construirea de garduri?
Nu. Activitatea Comisiei este menită să asigure controlul adecvat al frontierelor, nu închiderea
acestora. Comisia nu a finanțat niciodată garduri și nu va face acest lucru nici în cadrul noului buget al
UE.

Fondul va sprijini efectuarea de verificări sistematice obligatorii la frontierele externe?
Da.

De la 7 aprilie 2017, statele membre au obligația de a efectua verificări sistematice, în toate bazele de
date relevante, privind toți cetățenii UE care traversează frontierele externe ale UE, pe lângă verificările
sistematice care se efectuau deja în cazul tuturor resortisanților țărilor terțe care intrau în spațiul
Schengen.

Prin noul Fond de gestionare integrată a frontierelor (Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și
vize), statele membre vor primi un sprijin suplimentar pentru a-și îndeplini responsabilitățile
respective.

Acesta include sprijin pentru infrastructură, echipamente (scanere pentru documente, de exemplu) și
sisteme informatice pentru controalele la frontieră, dar și sprijin pentru formarea polițiștilor de
frontieră și pentru acțiuni de îmbunătățire a cooperării între agenții. Statele membre vor putea acoperi
astfel și costurile de personal și costurile de funcționare generate de verificările sistematice obligatorii
efectuate la frontierele externe.

Cum va sprijini noul Instrument pentru vize dezvoltarea politicii comune a vizelor?
Noul fond va contribui la modernizarea politicii comune a vizelor de la nivelul UE. Finanțarea va fi
esențială mai ales pentru a spori eficiența prelucrării cererilor de viză, de exemplu pentru a detecta și a
evalua riscurile în materie de securitate și de migrație neregulamentară, precum și pentru a facilita
procedurile de obținere a vizelor pentru călătorii legitimi.

În 2018, Comisia a prezentat două propuneri care vizau modificarea direcționată a Codului de vize și,
respectiv, revizuirea cadrului juridic al Sistemului de informații privind vizele (VIS). Va fi nevoie de
sprijin financiar pentru punerea în aplicare a unora dintre măsurile propuse: de exemplu, pentru
modernizarea VIS în vederea utilizării sale în combinație cu alte sisteme de informații ale Uniunii,
precum și pentru îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile statelor membre în ceea ce privește
tratarea cererilor de viză.

Mai mult, fondul va fi utilizat pentru evaluarea aprofundată a perspectivei de digitalizare a procesului
de prelucrare a cererilor de viză. Pe termen mediu și lung, aceasta va fi esențială pentru a asigura
derularea unor proceduri electronice de obținere a vizelor rapide, securizate și adaptate utilizatorilor,
atât în beneficiul solicitanților de vize, cât și al consulatelor.

De ce se acordă atât de multă importanță controalelor vamale?
Uniunea vamală este unică în lume. Aceasta este una dintre pietrele de temelie ale Uniunii Europene și
este vitală pentru buna funcționare a pieței unice. Odată ce mărfurile sunt vămuite într-un stat
membru, acestea pot circula liber în Uniune, deoarece toate statele membre aplică aceleași norme în
privința veniturilor și a protecției la frontierele externe. Administrațiile vamale din UE trebuie să
colaboreze strâns pentru a facilita comerțul și a proteja sănătatea și siguranța tuturor cetățenilor UE.
UE este unul dintre cele mai mari blocuri comerciale din lume: în 2015, UE a realizat aproape 15 % din
comerțul mondial de mărfuri, în valoare de 3,5 mii de miliarde EUR.

Pentru a gestiona un comerț internațional cu un asemenea volum trebuie să se trateze anual milioane
de declarații vamale într-un mod rapid și eficient. Serviciile vamale au, de asemenea, un rol de
protecție: acestea joacă un rol important în combaterea terorismului prin controale pentru depistarea
traficului ilegal de arme de foc și a traficului ilegal de opere de artă și bunuri culturale. Ele protejează
consumatorii împotriva mărfurilor care prezintă riscuri în materie de sănătate și siguranță. În 2014, de
exemplu, în UE s-au confiscat 454,2 tone de droguri, 35 de milioane de mărfuri contrafăcute și
3,2 miliarde de țigări. Desfășurarea de controale adecvate necesită accesul rapid la informații
actualizate și de înaltă calitate, precum și o bună coordonare între administrațiile vamale ale statelor
membre.

Ce se prevede în noul „Instrument pentru echipamente de control vamal”?
Noul Instrument pentru echipamente de control vamal va ajuta statele membre să efectueze controale
vamale prin finanțarea echipamentelor necesare. Se creează un nou instrument, în valoare de
1,3 miliarde EUR, pentru a permite achiziționarea, întreținerea și înlocuirea unor echipamente vamale
inovatoare, având în vedere că nici programul Vamă, nici alte instrumente de finanțare existente nu
sunt disponibile în acest scop.

Acest instrument de finanțare va viza echipamentele vamale pentru toate cele patru tipuri de frontiere
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– terestre, maritime, aeriene și poștale – și se va constitui un grup operativ alcătuit din state membre
cu participare voluntară, care va monitoriza și va evalua nevoile în materie de echipamente pentru
fiecare tip de frontieră. Toate statele membre vor putea beneficia de finanțare. Echipa de experți
vamali de la frontiera terestră estică și sud-estică (CELBET), formată din reprezentanți ai celor 11 state
membre responsabile de frontierele terestre ale UE, a efectuat deja lucrări în acest sens. CELBET își va
continua activitățile. Pentru alte tipuri de frontiere, lucrările pot începe acum, astfel încât nevoile
statelor membre să poată fi evaluate și fondurile alocate imediat ce Instrumentul pentru echipamente
de control vamal va intra în vigoare în 2021.

Ce tipuri de echipamente se pot achiziționa cu ajutorul noului instrument?
Instrumentul va finanța echipamente care nu vor fi invazive, dar vor permite efectuarea eficientă și
eficace a controalelor vamale. Printre echipamentele pe care statele membre le vor putea achiziționa,
întreține sau moderniza se numără scanere, sistemul de detectare automată a plăcuței de
înmatriculare, echipe de câini detectivi și laboratoare mobile pentru analizarea eșantioanelor. Nevoile în
materie de echipamente vor fi stabilite prin programul Vamă, care se desfășoară în paralel cu noul
Instrument pentru echipamente de control vamal anunțat astăzi. Echipamentele vamale puse la
dispoziție prin intermediul acestui fond pot fi utilizate și pentru alte controale ale conformității, cum ar
fi controlul vizelor și controalele polițienești, după caz, asigurându-se astfel un impact maxim.

Instrumentul acordă finanțare cu prioritate pentru echipamentele care îndeplinesc criterii specifice de
eligibilitate. În temeiul noilor norme, se vor putea achiziționa numai echipamentele care sunt destinate
cel puțin unuia dintre următoarele scopuri: inspecția neinvazivă; indicarea obiectelor ascunse aflate
asupra persoanelor; detectarea radiațiilor și identificarea nuclizilor; analizarea eșantioanelor în
laboratoare; eșantionare și analizarea pe teren a eșantioanelor; căutarea cu ajutorul dispozitivelor
portabile. Această listă poate fi revizuită în funcție de necesități. Instrumentul va sprijini, de asemenea,
achiziționarea sau modernizarea de echipamente de control vamal pentru testarea pe teren a unor noi
dispozitive sau condiții înainte ca statele membre să înceapă achizițiile pe scară largă de noi
echipamente.

2. Fondul pentru azil și migrație (FAM)
Care sunt prioritățile Fondului pentru azil și migrație?
În ultimii 20 de ani, Uniunea Europeană a stabilit unele dintre cele mai înalte standarde comune în
materie de azil din lume, iar în ultimii trei ani, de la lansarea Agendei europene privind migrația
(propusă de Comisia Juncker în mai 2015), politica europeană în domeniul migrației a avansat rapid.
Se conturează astfel o abordare tot mai unitară.

Noul fond va susține aceste eforturi continue și va spori și mai mult sprijinul pentru gestionarea
migrației, punând accentul pe următoarele aspecte:

acordarea unui sprijin sporit statelor membre care se confruntă cu presiunea migratorie cea mai
ridicată;

-

acordarea unui sprijin sporit pentru migrația legală și integrarea rapidă a cetățenilor din afara UE
aflați în situație de ședere legală;

-

combaterea migrației neregulamentare, creșterea returnărilor efective ale persoanelor care nu au
drept de ședere și cooperarea în materie de readmisie cu țările terțe;

-

dotarea Uniunii cu mijloace mai rapide și mai flexibile de reacție la crize.-
Cum vor fi repartizați banii din Fondul pentru azil și migrație (FAM) între statele membre?
Comisia a propus ca 10,4 miliarde EUR să fie consacrate noului Fond pentru azil și migrație (FAM).

Din această sumă, 4,2 miliarde EUR (40 %) vor fi alocate pe toată perioada de finanțare pentru a oferi
sprijin bine orientat statelor membre, pentru proiecte cu o adevărată valoare adăugată europeană,
cum ar fi relocarea, sau pentru a răspunde nevoilor urgente și a canaliza fonduri de urgență către
statele membre atunci când au nevoie și în scopurile pentru care au nevoie de aceste fonduri.

Suma de 6,3 miliarde EUR (60 %) din fond va fi consacrată finanțării pe termen lung pentru a sprijini
statele membre în gestionarea migrației.

Aceasta include o alocare inițială de finanțare pentru statele membre (50 % din totalul fondului, 5,2
miliarde EUR) și o ajustare la jumătatea perioadei care să țină seama de presiunile noi sau
suplimentare (10 %, 1,1 miliarde EUR).

Fiecare stat membru va primi o sumă fixă de 5 milioane EUR, restul fiind distribuit în funcție de
presiunea exercitată de migrație și de nevoile statelor membre în materie de azil (30 %), integrare și
migrație legală (30 %) și combatere a migrației neregulamentare și returnare (40 %).

Cum veți face calculele pentru alocările naționale? De ce nu puteți furniza o defalcare
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completă pe state membre în acest moment?
Fondurile alocate statelor membre vor reflecta cu acuratețe nevoile statelor membre. La începutul
perioadei de programare, fiecare stat membru va primi o sumă forfetară de 5 milioane EUR. Peste
această sumă, alocările individuale se vor baza pe o evaluare a cazurilor în care fondurile sunt cele mai
necesare. Suma rămasă va fi distribuită în funcție de presiunea exercitată de migrație și de nevoile
statelor membre în materie de azil. Pentru fiecare stat membru, se va ține seama de:

Azil (pondere de 30 %): numărul recunoscut de beneficiari de protecție internațională (30 %),
de solicitanți de azil (60 %) și de persoane relocate (10 %);

-

Migrație legală și integrare (pondere de 30 %): numărul de resortisanți ai țărilor terțe aflați
în situație de ședere legală (40 %) și numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au obținut un
prim permis de ședere (lucrătorii sezonieri, studenții și cercetătorii nu se încadrează în această
categorie);

-

Returnare (pondere de 40 %): numărul de resortisanți ai țărilor terțe aflați în situație de ședere
ilegală cărora li s-a emis o decizie de returnare (50 %) și numărul de returnări realizate efectiv
(50 %).

-

Calculele se vor baza pe date statistice colectate de Eurostat pentru o perioadă de 3 ani înainte ca noul
buget să devină aplicabil.

Având în vedere că următorul buget pe termen lung urmează să acopere perioada începând din 2021,
nu se poate prezice astăzi ce vor arăta datele în viitor. O defalcare pe baza datelor actuale ar oferi o
imagine înșelătoare și nu ar reflecta alocările efective.

Ce măsuri au fost luate cu fondurile actuale pentru a sprijini statele membre în criza
migrației?
În general, actualul Fond pentru azil, migrație și integrare (FAMI) a sprijinit efectiv și cu succes
răspunsul comun al Uniunii la provocările legate de migrație și de securitate și a reprezentat, totodată,
un semn de solidaritate față de statele membre din prima linie. Pe de altă parte, ca răspuns la criza
migrației, la intensificarea provocărilor în materie de securitate și la contextul de politică în continuă
evoluție, Comisia a trebuit să recurgă la o multitudine de mecanisme de finanțare ad hoc pentru a
sprijini un răspuns comun și suficient din partea UE, în special prin crearea de rezerve și mecanisme de
flexibilitate atunci când fluxurile de migrație au fost stabile.

Creșterile bugetare până la jumătatea actualei perioade financiare 2014-2020 demonstrează în mod
clar că mijloacele bugetare și-au atins limitele. Fondul pentru azil, migrație și integrare a fost mai mult
decât dublat (+ 123 %), fondurile alocate agențiilor descentralizate aproape s-au dublat (+ 86 %), iar
asistența de urgență a crescut cu aproape 500 %. În plus față de instrumentele de finanțare ale UE,
dintre care unele au trebuit să fie modificate pentru a putea fi utilizate în cadrul Uniunii (în special
Instrumentul pentru sprijin de urgență), Uniunea a trebuit să aplice soluții inovatoare de finanțare,
cum ar fi fondurile fiduciare, pentru a atrage fonduri dincolo de limitele cadrului financiar.

Din experiența cu actualul cadru financiar reiese clar nevoia de a majora semnificativ finanțarea și de a
spori flexibilitatea pentru a asigura condiții previzibile și buna gestionare bugetară.

Ce s-a întâmplat cu „I” pentru integrare din fondul precedent?
Comisia propune să redinamizeze sprijinul oferit pentru politicile de integrare în cadrul următorului
buget pe termen lung, prin unirea forței mai multor instrumente de finanțare.

În cadrul Fondului pentru azil și migrație, sprijinul pentru integrare se va axa pe măsurile de integrare
timpurie și va viza facilitarea primelor etape esențiale de integrare, cum ar fi cursurile de limbă, dar și
consolidarea capacităților pentru autoritățile responsabile de politica de integrare, puncte de informare
pentru migranții nou-veniți aflați în situație de ședere legală și schimburile dintre migranții nou-veniți
aflați în situație de ședere legală și membrii comunității-gazdă.

Integrarea pe termen lung va fi sprijinită prin intermediul fondurilor de coeziune ale UE, în special prin
viitorul Fond social european+ și viitorul Fond european de dezvoltare regională. Printre aceste măsuri
de integrare pe termen lung se numără, de exemplu, măsurile structurale de sprijin, cum ar fi
formarea profesională, educația și locuințele.

Se va acorda finanțare pentru relocare?
Da. Ca și în cadrul actualelor mecanisme de relocare la nivelul UE, Comisia propune ca statele membre
să primească 10 000 EUR pentru fiecare persoană relocată.

Cum vor fi sprijinite politicile de returnare?
Returnarea eficace reprezintă o componentă esențială a unei politici a UE în domeniul migrației care să
fie echitabilă și umană, dar care trebuie să fie și durabilă. Fondul va contribui la combaterea migrației
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neregulamentare, asigurând durabilitatea returnărilor și eficacitatea readmisiilor în țările terțe. Acest
lucru se va realiza cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității persoanelor
returnate, principiu valabil pentru toate politicile UE.

Măsurile finanțate vor include efectuarea returnărilor, consolidarea infrastructurii de returnare și a
capacității de luare în custodie publică, cooperarea consolidată cu țările de origine pentru a facilita și a
pune în aplicare acordurile de readmisie și modalitățile practice, precum și sprijinul pentru reintegrare.
Acțiunile concepute pentru a preveni de la bun început migrația neregulamentară (cum ar fi campaniile
de informare, colectarea datelor și monitorizarea fluxurilor și a rutelor etc.) vor beneficia, de
asemenea, de sprijin din cadrul fondului.

Care este legătura cu gestionarea externă a migrației?
Dimensiunea internă și cea externă de gestionare a migrației în UE sunt interconectate. Fondul pentru
azil și migrație va putea sprijini proiecția externă a politicilor interne ale Uniunii.

În același timp, acest sprijin va fi completat în mare măsură de fondurile suplimentare din cadrul
politicii externe a UE care sunt consacrate abordării dimensiunii externe a migrației, inclusiv eforturile
de a aborda cauzele profunde ale migrației neregulamentare, îmbunătățirea oportunităților în țările de
origine, consolidarea cooperării în materie de returnare și de readmisie și migrația legală (a se vedea
propunerile sectoriale separate care vor fi prezentate în următoarele zile).

Autoritățile locale și organizațiile societății civile pot beneficia și ele de finanțare din cadrul
FAM?
Comisia consideră că administrația locală și regională și societatea civilă joacă un rol esențial, în special
în domeniul integrării, și că ar trebui să beneficieze de cât mai mult sprijin posibil.

De aceea, în timp ce fondurile anterioare erau acordate autorităților naționale pentru a acoperi 75 %
din costurile unei măsuri (rata de cofinanțare), în viitor, atunci când regiunile, municipalitățile și
organizațiile societății civile vor pune în aplicare măsurile în cauză, bugetul UE va acoperi 90 % din
costuri.

De ce FAM include finanțarea pentru noul sistem Dublin deși nu s-a ajuns încă la un acord
privind acest sistem?
Propunerea privind FAM include deja sprijin pentru transferul solicitanților de azil în temeiul propunerii
de reformare a Regulamentului Dublin. Finanțarea ar acoperi măsurile de primire inițială și asistența de
bază, sprijinul pentru integrare în cazul în care solicitantul primește statutul de protecție, precum și
sprijinul pentru persoanele care ar trebui să fie returnate dacă nu obțin protecție sau un drept de
ședere.

Propunerea reflectă Regulamentul Dublin astfel cum se prezintă în acest stadiu al negocierilor, dar va fi
adaptată pentru a reflecta rezultatul final al negocierilor.

Cum se va asigura monitorizarea fondurilor pentru migrație și frontiere?
Comisia va monitoriza punerea în aplicare a acțiunilor aflate în gestiune directă și indirectă. În cazul
fondurilor pentru care gestiunea este partajată între UE și statele membre, statele membre vor fi în
principal responsabile de monitorizarea proiectelor finanțate de UE. Autoritățile responsabile cu
fondurile UE în statele membre trebuie să instituie sisteme de gestiune și de control care să respecte
cerințele UE, inclusiv în ceea ce privește monitorizarea. Acțiunile aflate în gestiune partajată sunt
monitorizate de fiecare stat membru prin intermediul unor sisteme de gestiune și control conforme cu
dreptul UE (Regulamentul privind dispozițiile comune). Se va pune un nou accent pe evaluarea în mod
regulat a indicatorilor de performanță (statele membre vor transmite date pentru fiecare program cu o
frecvență de până la șase ori pe an).

Statele membre vor transmite, de asemenea, un raport anual de performanță, care ar trebui să
prezinte informații cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a programului și în atingerea
obiectivelor de etapă și a țintelor. Din 2 în 2 ani se va organiza o reuniune de revizuire între Comisie și
fiecare stat membru pentru a se analiza performanțele fiecărui program. La sfârșitul perioadei, fiecare
stat membru va prezenta un raport de performanță final.

Pentru mai multe informații:
Comunicat de presă

Texte juridice și fișe informative privind migrația și gestionarea frontierelor
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