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GESTIONAREA MIGRAȚIEI ȘI A FRONTIERELOR
DE CE ESTE ACEST SUBIECT O PRIORITATE?
Chiar dacă numărul sosirilor neregulamentare în Uniunea Europeană a scăzut cu 63 % în 2017, tendința pentru anii
următori indică faptul că migrația va rămâne o provocare timp de câteva decenii. Această provocare poate fi gestionată
mai bine de statele membre cu sprijinul financiar și tehnic al UE. Rolul bugetului UE este vital pentru sprijinirea unei
politici europene viabile în materie de migrație și azil, pentru dezvoltarea unor capacități mai eficiente de căutare și
salvare pe mare, pentru garantarea unei politici eficace și umane de returnare a migranților care nu au drept de ședere
și pentru furnizarea unui răspuns coordonat la crizele cărora niciun stat membru nu le poate face față singur.
Protecția eficientă a frontierelor noastre externe este o condiție prealabilă necesară pentru a asigura o gestionare
mai eficientă a migrației și un nivel ridicat de securitate internă, protejând, în același timp, principiul liberei circulații
a persoanelor.

CARE SUNT IMPLICAȚIILE FINANCIARE?
Bugetul UE pentru gestionarea frontierelor externe, a migrației și azilului va fi majorat semnificativ, ajungând la o sumă
totală de peste 34,9 miliarde EUR, față de 13 miliarde EUR în perioada 2014-2020.

30

■ Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)
■ euLISA (*)
■ Agenția Europeană pentru Poliția de

25

■ Gestionarea frontierelor, inclusiv

20

■ Azil și migrație

15

* Agenția Europeană pentru Gestionarea
Operațională a Sistemelor Informatice la Scară
Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și
Justiție

În miliarde EUR

35

Un accent mai puternic pe
migrație și pe protejarea
frontierelor noastre
externe

x2,6

Frontieră și Garda de Coastă
echipamentele vamale

10
5
0

Sursă: Comisia Europeană

Cadrul financiar
multianual pentru
perioada 2014-2020

Cadrul financiar
multianual pentru
perioada 2021-2027

Notă: Comparație cu cadrul financiar multianual
2014-2020 la nivelul UE 27

CE ELEMENTE NOI INTRODUC PROPUNERILE COMISIEI?
> Un nou Fond pentru gestionarea integrată a frontierelor va contribui la garantarea unui nivel ridicat de
securitate în UE, permițând o gestionare fermă și eficientă a frontierelor și protejând, în același timp, principiul
liberei circulații a persoanelor. Fondul va sprijini statele membre în securizarea frontierelor externe comune ale UE,
a căror protecție este o responsabilitate partajată. De asemenea, va ajuta statele membre în efectuarea controalelor
vamale, finanțând achiziționarea echipamentelor de control vamal.
> Consolidarea Fondului pentru azil și migrație le va permite statelor membre să gestioneze mai eficient fluxurile
de migrație. Va susține eforturile menite să combată migrația neregulamentară și să garanteze returnarea eficientă
și readmisia migranților în situație neregulamentară în țările lor de origine.

CE ALT IMPACT VA AVEA VIITORUL BUGET AL UE ÎN ACEST
DOMENIU?
> În completarea acestor eforturi, este nevoie de o Agenție Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda
de Coastă pe deplin operațională, aflată în centrul unui sistem complet integrat de gestionare a frontierelor UE.
Comisia propune crearea unui corp permanent format din aproximativ 10 000 de polițiști de frontieră și sprijinirea
statelor membre prin furnizarea de ajutor financiar și operațional și prin organizarea de programe de formare în
vederea remedierii eventualelor lacune.
> Pentru a facilita și îmbunătăți funcționarea sistemului comun de azil, Fondul pentru migrație și azil va completa și
consolida activitățile noii Agenții pentru Azil a Uniunii Europene. Rolul Agenției este să se asigure că solicitările
de azil sunt tratate în mod coerent de toate statele membre. În plus, Agenția le va oferi asistența necesară statelor
membre supuse unor presiuni deosebite, furnizând sprijin temporar și asistență pentru refacerea sau reconstrucția
capacităților de azil și primire.
> În timp ce Fondul pentru azil și migrație va sprijini integrarea socială a migranților și a solicitanților de azil, integrarea
pe termen mediu și lung a resortisanților din afara UE și a persoanelor cu statut de refugiat va fi sprijinită prin
intermediul Fondului social european+ și al Fondului european pentru dezvoltare regională.
> Parteneriatul și cooperarea cu țări terțe reprezintă o componentă esențială a politicii UE în materie de migrație și
azil, iar acțiunile finanțate în baza instrumentelor de politică externă vor juca un rol complementar în abordarea
cauzelor profunde ale migrației în țările din afara UE.
> Parteneriatul și cooperarea cu țări terțe reprezintă o componentă esențială a politicii Uniunii în materie de migrație
și azil, iar acțiunile finanțate în baza instrumentelor de politică externă vor juca un rol complementar în abordarea
cauzelor profunde ale migrației în țările din afara UE.
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