EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Strasbourg, 2018.6.12.
COM(2018) 471 final
ANNEXES 1 to 8

MELLÉKLETEK
a következőhöz:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Menekültügyi és Migrációs Alap létrehozásáról

{SWD(2018) 347} - {SWD(2018) 348} - {SEC(2018) 315}

HU

HU

I. MELLÉKLET
A megosztott irányítás szerinti programok pénzügyi keretösszegének felosztására
vonatkozó kritériumok
1.

2.

3.

A 11. cikkben említett, rendelkezésre álló források a tagállamok között az alábbi
módon kerülnek bontásra:
a)

Kizárólag a programozási időszak kezdetén, mindegyik tagállam 5 000 000
EUR átalányösszeget kap az alapból;

b)

A 11. cikkben említett, fennmaradó forrásokat a következő kritériumok alapján
kell elosztani:

–

30 % a menekültügy számára;

–

30 % a legális migráció és az integráció számára;

–

40 % az irreguláris migráció elleni küzdelem számára, a visszaküldéseket is
ideértve.

Az irreguláris migráció elleni küzdelem területén a következő kritériumokat
érvényesülnek, és azokat a következőképpen kell súlyozni:
a)

30 % azon személyek számának arányában, akik az alábbi kategóriák
valamelyikébe tartoznak:

–

Bármely harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki a genfi
egyezményben meghatározott státuszt kapott;

–

Bármely harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki az
átdolgozott 2011/95/EU irányelv1 szerinti kiegészítő védelmet élvez;

–

Bármely harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy, aki a
2001/55/EK irányelv2 értelmében átmeneti védelmet élvez.

b)

60 % a nemzetközi védelmet kérelmező harmadik országbeli állampolgárok
vagy hontalan személyek számának arányában.

c)

10 % azon nemzetközi védelmet kérelmező harmadik országbeli állampolgárok
vagy hontalan személyek számának arányában, akiket áttelepítettek vagy
áttelepítenek valamely tagállamba.

A legális migráció területén a következő kritériumok érvényesülnek, és azokat a
következőképpen kell súlyozni:
a)
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40 % a tagállamban legálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok
teljes számának arányában.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli
állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az
egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem
tartalmára vonatkozó szabályokról (HL L 337., 2011.12.20., 9. o.).
Kizárólag a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó
átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a
befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására
irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i 2001/55/EK tanácsi irányelv (HL L 212., 2001.8.7.,
12. o.) aktiválása esetén figyelembe veendő adatok.
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4.

60 % az első tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli
állampolgárok számának arányában.

c)

A (3) bekezdés b) pontjában szereplő számítás során azonban az alábbi
személyek kategóriái nem vehetők figyelembe:

–

Harmadik országbeli állampolgárok, akik munkavállalásra tekintettel kaptak 12
hónapnál rövidebb ideig érvényes első tartózkodási engedélyt;

–

Tanulmányok, diákcsere, fizetés nélküli gyakornoki állás vagy önkéntes
szolgálat céljából befogadott harmadik országok állampolgárai a 2004/114/EK
tanácsi irányelvvel3, vagy adott esetben az (EU) 2016/801 irányelvvel4
összhangban;

–

Tudományos kutatás céljából befogadott harmadik országok állampolgárai a
2005/71/EK tanácsi irányelvvel5, vagy adott esetben az (EU) 2016/801
irányelvvel összhangban;

Az illegális migráció elleni küzdelem területén – a visszaküldéseket is ideértve – a
következő kritériumok érvényesülnek, és azokat a következőképpen kell súlyozni:
a)

50 % azon harmadik országbeli állampolgárok számának arányában, akik nem
vagy már nem teljesítik a tagállamba történő belépés és tartózkodás feltételeit,
és akikre nemzeti és/vagy közösségi jog alapján, azaz igazgatási vagy bírósági
határozat vagy törvény alapján olyan visszatérési határozat vonatkozik, amely
megállapítja vagy kimondja a tartózkodás jogellenes voltát, és visszatérési
kötelezettséget állapít meg;

b)

50 % azon harmadik országbeli állampolgárok száma arányában, akik az
elmúlt három évben közigazgatási vagy bírósági távozást elrendelő végzés
alapján önkéntesen vagy kényszerített módon ténylegesen elhagyták a tagállam
területét.

5.

A kezdeti felosztás céljából a referenciaszámok a tagállamok által az e rendelet
alkalmazhatóságának időpontjában az uniós jognak megfelelően szolgáltatott adatok
alapján a Bizottság (Eurostat) által az előző három naptári évre vonatkozóan készített
legfrissebb éves statisztikai adatok. A félidős értékeléshez a referenciaadatok a
Bizottság (Eurostat) által az előző három naptári évre vonatkozóan a 2024. évi
félidős felülvizsgálat idején rendelkezésre álló, a tagállamok által az uniós jognak
megfelelően szolgáltatott adatok alapján készített legfrissebb éves statisztikai adatok.
Amennyiben a tagállamok nem juttatták el a Bizottsághoz (Eurostat) az érintett
statisztikát, úgy a lehető leghamarabb ideiglenes adatokkal kell szolgálniuk.

6.

Mielőtt a Bizottság (Eurostat) ezeket az adatokat referenciaadatként elfogadná, a
szokásos operatív eljárásoknak megfelelően értékeli a statisztikai információ
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b)

A Tanács 2004/114/EK irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai
tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából
történő beutazásának feltételeiről (HL L 375., 2004.12.23., 12. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli
állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy
oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről
(HL L 132., 2016.5.21., 21. o.).
A Tanács 2005/71/EK irányelve (2005. október 12.) a harmadik országbeli állampolgároknak az
Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön
eljárásról (HL L 289., 2005.11.3., 15. o.).
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minőségét, összehasonlíthatóságát és teljességét. A Bizottság (Eurostat) kérésére a
tagállamok megküldik a Bizottságnak az ehhez szükséges valamennyi információt.
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II. MELLÉKLET
Végrehajtási intézkedések
1.

2.

3.

HU

Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez
azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:
a)

Az uniós vívmányok és a közös európai menekültügyi rendszerhez kapcsolódó
prioritások egységes alkalmazásának biztosítása;

b)

szükség esetén a tagállamok menekültügyi rendszerei
támogatása az infrastruktúrák és szolgáltatások tekintetében;

c)

a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás támogatása, különösen
a migrációs áramlások által leginkább érintett tagállamok javára, valamint a
szolidaritási erőfeszítésekhez hozzájáruló tagállamok támogatása;

d)

a migrációs áramlások által érintett harmadik országokkal való szolidaritás és
együttműködés fokozása, többek között áttelepítés és az Unión belüli
védelemhez jutás egyéb legális lehetőségei révén, valamint a migráció kezelése
céljából harmadik országokkal folytatott partnerség és együttműködés.

kapacitásának

Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez
azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:
a)

a legális migrációt előmozdító szakpolitikák kidolgozásának és
végrehajtásának támogatása, valamint a legális migrációra vonatkozó uniós
vívmányok végrehajtása;

b)

a harmadik országbeli állampolgárok társadalmi és gazdasági befogadását
célzó korai integrációs intézkedések előmozdítása, aktív részvételük és a
befogadó társadalom általi elfogadásuk előkészítése, különösen helyi vagy
regionális hatóságok és társadalmi szervezetek bevonásával.

Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez
azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:
a)

az infrastruktúrára, eljárásokra és szolgáltatásokra vonatkozó uniós vívmányok
és szakpolitikai prioritások egységes alkalmazásának biztosítása;

b)

összehangolt uniós illetve tagállami szintű megközelítés támogatása a
visszaküldések igazgatása, a hatékony és fenntartható visszatérési kapacitás
fejlesztése és az irreguláris migráció ösztönzőinek csökkentése terén;

c)

a támogatott önkéntes visszatérés és reintegráció elősegítése;

d)

a harmadik országokkal való együttműködés megerősítése, valamint a
visszafogadási megállapodások és egyéb megállapodások végrehajtására
irányuló kapacitásaik erősítése és a fenntartható visszatérés lehetővé tétele.
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III. MELLÉKLET
A támogatás köre
1.

2.

3.

HU

A 3. cikk (1) bekezdésében említett szakpolitikai célkitűzés keretei között az alap
különösen az alábbiakat támogatja:
a)

nemzeti stratégiák kidolgozása és fejlesztése a menekültügy, a legális migráció,
az integráció, a visszatérés és az irreguláris migráció terén;

b)

igazgatási struktúrák, rendszerek és eszközök, valamint a személyzet és a
megfelelő hatóságok és más releváns érdekelt felek részére nyújtandó képzések
kialakítása és fejlesztése;

c)

szakpolitikák és eljárások kidolgozása, nyomon követése és értékelése,
beleértve az információ- és adatcserét, valamint a közös statisztikai eszközök,
módszerek és mutatók kidolgozását és alkalmazását az előrehaladás mérése és
a szakpolitikai fejlemények értékelése céljából;

d)

információcsere, bevált gyakorlatok és stratégiák, kölcsönös tanulás,
tanulmányok és kutatás, közös fellépések és műveletek kidolgozása és
végrehajtása, valamint transznacionális együttműködési hálózatok létrehozása;

e)

az érintett személyek jogállásával és szükségleteivel összhangban lévő
segítségnyújtási és támogatási szolgáltatások, különös tekintettel a
kiszolgáltatott csoportokra;

f)

az érdekeltek és a nyilvánosság körében a menekültügy, az integráció, a legális
migráció és a visszatérési politikák tudatosítására irányuló intézkedések;

A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az
alap különösen az alábbi intézkedéseket támogatja:
a)

anyagi támogatás nyújtása, ideértve a határon történő segítségnyújtást;

b)

menekültügyi eljárások lefolytatása;

c)

a különleges eljárási vagy befogadási igényekkel rendelkező kérelmezők
azonosítása;

d)

befogadási szálláshelyek kialakítása vagy javítása, beleértve az ilyen
létesítmények több tagállam általi közös használatának lehetőségét;

e)

a származási országgal kapcsolatos információk gyűjtésével, elemzésével és
terjesztésével kapcsolatos tagállami kapacitások fejlesztése;

f)

az uniós áttelepítési [és humanitárius befogadási] keretrendszer, vagy az uniós
áttelepítési kerettel összeegyeztethető nemzeti áttelepítési programok
végrehajtására irányuló eljárásokhoz kapcsolódó intézkedések;

g)

nemzetközi védelemben részesülő személyek átszállítása;

h)

a harmadik országok kapacitásainak növelése a védelemre szoruló személyek
védelmének javítása érdekében;

i)

az őrizet hatékony alternatíváinak létrehozása, fejlesztése és javítása,
különösen a kísérő nélküli kiskorúakkal és családokkal kapcsolatban.

A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az
alap különösen az alábbiakat támogatja:
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4.

a)

információs csomagok és kampányok, amelyek célja, hogy felhívják a
figyelmet az Unióba irányuló legális migrációs csatornákra, és a legális
migrációra vonatkozó uniós vívmányokra;

b)

az Unióba irányuló olyan mobilitási programok kidolgozása, mint a körkörös
vagy ideiglenes migrációs rendszerek, ideértve a foglalkoztathatóságot fokozó
képzéseket is;

c)

a harmadik országok munkaerő-toborzó ügynökségei valamint a tagállamok
foglalkoztatási és bevándorlási szolgálatai közötti együttműködés;

d)

a harmadik országban megszerzett készségek és képesítések, valamint azok
átláthatóságának, és a tagállamokban megszerzett készségeknek és
képesítéseknek való megfeleltethetősége értékelése;

e)

a 2003/86/EK tanácsi irányelv6 értelmében vett családegyesítési kérelmekkel
kapcsolatos segítségnyújtás.

f)

a valamely tagállamban már jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli
állampolgárok jogállásának megváltozásával kapcsolatos segítségnyújtás,
különösen az uniós szinten meghatározott jogszerű tartózkodás jogállás
megszerzésével kapcsolatban;

g)

korai integrációs intézkedések, például a harmadik országbeli állampolgárok
igényeinek megfelelő testre szabott támogatás, valamint az oktatásra,
nyelvtanfolyamokra és egyéb képzésre összpontosító integrációs programok,
például állampolgári ismeretek oktatása és szakmai tanácsadás;

h)

a harmadik országbeli állampolgárok számára az egyenlőséget és a köz- és
magánszolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok nyújtása terén egyenlőséget
előmozdító intézkedések, ideértve azoknak a célcsoport igényeihez való
igazítását;

i)

a kormányzati és nem kormányzati szervek közötti integrált együttműködés,
többek között összehangolt integrációs támogató központok, például
egyablakos ügyintézés révén;

j)

olyan intézkedések, amelyek révén a harmadik országok állampolgárait
bevezetik a fogadó társadalomba, és amelyek lehetővé teszik számukra az aktív
részvételt, valamint a fogadó társadalom általi elfogadást előmozdító
intézkedések;

k)

a harmadik országok állampolgárai, a fogadó társadalom és a hatóságok közötti
cserék és párbeszéd előmozdítása, többek között a harmadik országbeli
állampolgárokkal folytatott konzultáció, valamint a kultúrák és vallások közötti
párbeszéd révén.

A 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett egyedi célkitűzés keretei között az
eszköz különösen az alábbiakat támogatja:
a)
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befogadással és az őrizettel kapcsolatos infrastruktúra kialakítása, beleértve az
ilyen létesítmények több tagállam általi közös használatának lehetőségét;

A Tanács 2003/86/EK irányelve (2003. szeptember 22.) a családegyesítési jogról (HL L 251.,
2003.10.3., 12. o.).
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b)

az őrizet hatékony alternatíváinak bevezetése, fejlesztése és javítása, különösen
a kísérő nélküli kiskorúakkal és családokkal kapcsolatban;

c)

a 2008/115/EK irányelv7 8. cikkének (6) bekezdésében meghatározott,
kitoloncolást ellenőrző független és hatékony rendszerek bevezetése és
végrehajtása;

d)

az irreguláris migrációval kapcsolatos ösztönzők – többek között az irreguláris
migránsok foglalkoztatása – elleni küzdelem hatékony és megfelelő
ellenőrzések, kockázatértékelés, a személyzet képzése, és olyan
mechanizmusok létrehozása és végrehajtása révén, amelyeken keresztül az
illegális migránsok kifizetéseket igényelhetnek vissza és panaszt nyújthatnak
be munkaadójuk ellen, illetve tájékoztatási és tudatosságnövelő kampányok
révén a munkáltatók és az irreguláris migránsok tájékoztatása céljából a
2009/52/EK irányelv8 szerinti jogaik és kötelezettségeik vonatkozásában;

e)

a visszatérési műveletek előkészítése, többek között kiutasítási határozatok
kibocsátásához vezető, harmadik országbeli állampolgárok azonosításával, úti
okmányok kiállításával és családtagok felkutatásával kapcsolatos intézkedések;

f)

együttműködés a harmadik országok konzuli hatóságaival és bevándorlási vagy
egyéb érintett hatóságaival és szolgálataival úti okmányok beszerzése, a
visszatérés megkönnyítése és a visszafogadás biztosítása céljából, többek
között harmadik országok összekötő tisztviselőinek kiküldése révén;

g)

visszatérési segítségnyújtás, különösen támogatott önkéntes visszatérés és a
támogatott önkéntes visszatérési programokra vonatkozó információk;

h)

a kitoloncolást célzó műveletek a kapcsolódó intézkedésekkel együtt, az uniós
jogban meghatározott normáknak megfelelően, a kényszerítő eszközök
kivételével;

i)

a visszatérésre kötelezett személy tartós visszatérését és visszailleszkedését
támogató intézkedések;

j)

harmadik országokban található, az érkezéskor megfelelő átmeneti szállást és
befogadást biztosító létesítmények és szolgáltatások, többek között a kísérő
nélküli kiskorúak és más veszélyeztetett csoportok számára, a nemzetközi
normákkal összhangban;

k)

együttműködés harmadik országokkal az irreguláris migráció elleni küzdelem
valamint a hatékony visszatérés és visszafogadás terén, többek között a
visszafogadási megállapodások és egyéb megállapodások végrehajtása
keretében;

l)

olyan intézkedések, amelyek célja, hogy felhívják a figyelmet a bevándorlás
jogszerű csatornáira és az illegális bevándorlás kockázataira;

m)

harmadik országokban végzett, többek között az infrastruktúrát és felszerelést
érintő intézkedések és egyéb intézkedések támogatása, amennyiben azok

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok
illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös
normákról és eljárásokról (HL L 348., 2008.12.24., 98. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/52/EK irányelve (2009. június 18.) az illegálisan tartózkodó
harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és
intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról (HL L 168., 2009.6.30., 24. o.).
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hozzájárulnak a harmadik országok és az Unió és tagállamai közötti hatékony
együttműködés fokozásához a visszatérés és visszafogadás tekintetében.

HU
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IV. MELLÉKLET
A magasabb társfinanszírozásra jogosult intézkedések a 12. cikk (2) bekezdésével és a
13. cikk (7) bekezdésével összhangban

HU

–

A helyi és regionális hatóságok és a társadalmi szervezetek által végrehajtott
integrációs intézkedések;

–

Az őrizet hatékony alternatíváinak kidolgozására és végrehajtására irányuló
intézkedések;

–

Támogatott önkéntes visszatérési és reintegrációs programok és ezekhez kapcsolódó
tevékenységek;

–

A kiszolgáltatott személyeket és a különleges befogadási és/vagy eljárási igényekkel
rendelkező, nemzetközi védelmet kérelmező személyeket célzó intézkedések,
ideértve a migráns gyermekek hatékony védelmét biztosító intézkedéseket.
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V. MELLÉKLET
A 28. cikk (1) bekezdésében említett alapvető teljesítménymutatók
1. egyedi célkitűzés: A közös európai menekültügyi rendszer valamennyi vonatkozásának
megerősítése és fejlesztése, beleértve annak külső dimenzióját:
1.

Az alap felhasználása révén áttelepített személyek száma.

2.

A befogadási rendszerben lévő személyek száma a menedékkérők számához
viszonyítva.

3.

Az azonos országból származó, védelemben részesített menedékkérők arányának
konvergenciája.

2. egyedi célkitűzés: A tagállamokba irányuló legális migráció támogatása, ideértve a
harmadik országbeli állampolgárok integrációjához való hozzájárulást:
1.

Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott, kivándorlást
előkészítő intézkedésekben.

2.

Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott integrációs
intézkedésekben, és akik arról számoltak be, hogy az intézkedések kedvező hatást
gyakoroltak a korai integrációjukra, az alap által támogatott integrációs
intézkedésekben részt vevő személyek teljes számához viszonyítva;

3. egyedi célkitűzés: Hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához és a harmadik
országokba való tényleges visszaküldés és visszafogadás biztosításához:

HU

1.

Az ország területének elhagyására felszólító határozatot követő visszatérések száma
az ország területének elhagyására felszólított harmadik országbeli állampolgárok
számához viszonyítva.

2.

Az alapból társfinanszírozott, visszatérést megelőző vagy visszatérést követő
visszailleszkedési támogatásban részesült visszatérő személyek száma az alap által
támogatott visszatérések teljes számához viszonyítva.
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VI. MELLÉKLET
A beavatkozás típusai
1. TÁBLÁZAT: A BEAVATKOZÁSI TERÜLET DIMENZIÓRA VONATKOZÓ
KÓDOK
I.
001

Befogadási feltételek

002

Menekültügyi eljárások

003

Az uniós vívmányok végrehajtása

004

Migráns gyermekek

005

Különleges befogadási és eljárási igényekkel rendelkező személyek

006

Áttelepítés

007

Tagállamok közötti szolidaritási erőfeszítések

008

Működési támogatás
II.

HU

KEMR

Legális migráció és integráció

001

Integrációs stratégiák kidolgozása

002

Emberkereskedelem áldozatai

003

Integrációs intézkedések – tájékoztatás és orientáció, egyablakos ügyintézés

004

Integrációs intézkedések – nyelvoktatás

005

Integrációs intézkedések – állampolgári ismeretek oktatása és egyéb képzés

006

Integrációs intézkedések – Bevezető ismeretek, részvétel, információcsere a befogadó
társadalommal

007

Integrációs intézkedések – alapvető szükségletek

008

Kivándorlást előkészítő intézkedések

009

Mobilitási programok
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010

Jogszerű tartózkodási státusz megszerzése
III.

Visszaküldés

001

Az őrizet alternatívái

002

A befogadás/őrizet feltételei

003

Kiutasítási eljárások

004

Támogatott önkéntes visszatérés

005

Visszailleszkedési támogatás

006

Kiutasítási/visszatérési műveletek

007

Kitoloncolást ellenőrző rendszer

008

Kiszolgáltatott személyek/kísérő nélküli kiskorúak

009

Az irreguláris migráció kiváltó okainak kezelésére szolgáló intézkedések

010

Működési támogatás
IV.

Technikai segítségnyújtás

001

Tájékoztatás és kommunikáció

002

Előkészítés, végrehajtás, nyomon követés és ellenőrzés

003

Értékelés és tanulmányok, adatgyűjtés

004

Kapacitásépítés

2. TÁBLÁZAT: KÓDOK AZ INTÉZKEDÉSTÍPUS DIMENZIÓJA ALAPJÁN

HU

001

Nemzeti stratégiák kidolgozása

002

Kapacitásépítés

003

Harmadik országbeli állampolgárok oktatása és képzése
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004

Statisztikai eszközök, módszerek és mutatók kidolgozása

005

Az információk és bevált módszerek cseréje

006

Együttes fellépések/műveletek (tagállamok között)

007

Információs kampányok és tájékoztatás

008

Szakértők cseréje és kiküldése

009

Tanulmányok, kísérleti projektek, kockázatértékelések

010

Előkészítő, nyomonkövetési, igazgatási és technikai tevékenységek

011

Segítségnyújtás és támogató szolgáltatások harmadik országbeli állampolgárok
számára

012

Infrastruktúra

013

Felszerelés

3. TÁBLÁZAT: KÓDOK A VÉGREHAJTÁSI MÓDOZATOK DIMENZIÓJA
ALAPJÁN

HU

001

Konkrét intézkedés

002

Szükséghelyzeti támogatás

003

Együttműködés harmadik országokkal

004

Harmadik országokban végrehajtott intézkedések

005

A IV. mellékletben felsorolt intézkedések
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VII. MELLÉKLET
Működési támogatásra jogosult intézkedések
A közös európai menekültügyi rendszer valamennyi vonatkozásának – beleértve annak külső
dimenzióját is – megerősítésére és fejlesztésére irányuló egyedi célkitűzésen belül, valamint
az illegális migráció elleni küzdelemhez való hozzájárulásra, valamint a harmadik
országokban a visszatérés és a visszafogadás hatékonyságának biztosítására irányuló
célkitűzésen belül a működési támogatás a következőkre terjed ki:

HU

–

személyzeti költségek;

–

szolgáltatási költségek, például a berendezések karbantartása vagy cseréje;

–

szolgáltatási költségek, például az infrastruktúra karbantartása vagy cseréje.
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VIII. MELLÉKLET
A 28. cikk (3) bekezdésében említett eredmény- és teljesítménymutatók
1. egyedi célkitűzés: A közös európai menekültügyi rendszer valamennyi vonatkozásának
megerősítése és fejlesztése, beleértve annak külső dimenzióját:
1.

Az alap támogatásával segítséget kapott célcsoportok száma:
a)

Azon célcsoportba tartozó személyek száma, akik a menekültügyi eljárások
során tájékoztatásban és segítségnyújtásban részesültek;

b)

Azon célcsoportba tartozó személyek száma, akik jogi segítséget kaptak és jogi
képviseletben részesültek;

c)

Azon kiszolgáltatott személyek, emberkereskedelem áldozatául esett
személyek és kísérő nélküli kiskorúak száma, akik speciális segítségnyújtásban
részesültek;

2.

Az alap által támogatott projektek keretében, az uniós vívmányok szerinti befogadási
feltételek közös szabályainak megfelelően kialakított új befogadó állomások
kapacitása, illetve az alap által támogatott projektek keretében, ugyanezen
követelmények szerint korszerűsített, már meglévő befogadó állomások kapacitása
(férőhelyek száma), valamint százalékos részarányuk a teljes befogadó kapacitáshoz
képest;

3.

Az alapból támogatott kísérő nélküli kiskorúak szükségleteihez igazított férőhelyek
száma, a kísérő nélküli kiskorúak számára kialakított helyek teljes számához
viszonyítva;

4.

Azon személyek száma, akik az alap segítségével menekültügyi témákkal
kapcsolatos képzésben részesültek, valamint az ilyen témákkal kapcsolatos
képzésben részesült személyzet teljes létszámához viszonyított százalékos
részarányuk;

5.

A nemzetközi védelmet kérelmezett személyek száma, akiknek az egyik tagállamból
egy másikba történő átszállítását az alapból finanszírozták;

6.

Az alap felhasználása révén áttelepített személyek száma.

2. egyedi célkitűzés: A tagállamokba irányuló legális migráció támogatása, ideértve a
harmadik országbeli állampolgárok integrációjához való hozzájárulást:

HU

1.

Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott, kivándorlást
előkészítő intézkedésekben.

2.

Azon helyi és regionális hatóságok száma, amelyek az alap támogatásával
integrációs intézkedéseket hajtottak végre.

3.

Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott, az alábbiakra
összpontosító intézkedésekben:
a)

oktatás és képzés;

b)

munkaerőpiaci integráció;

c)

alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés; valamint
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d)
4.

aktív részvétel és társadalmi befogadás.

Azon személyek száma, akik részt vettek az alap által támogatott integrációs
intézkedésekben, és akik arról számoltak be, hogy az intézkedések kedvező hatást
gyakoroltak a korai integrációjukra, az alap által támogatott integrációs
intézkedésekben részt vevő személyek teljes számához viszonyítva;

3. egyedi célkitűzés: Hozzájárulás az illegális migráció megakadályozásához és a harmadik
országokba való tényleges visszaküldés és visszafogadás biztosításához:
1.

Az alap támogatásával létrehozott/felújított idegenrendészeti fogdák férőhelyeinek
száma, az idegenrendészeti fogdákban létrehozott/felújított férőhelyek teljes
számához viszonyítva.

2.

A visszatéréssel kapcsolatos kérdéseket illetően az alap segítségével képzésben
részesült személyek száma.

3.

Azon visszatérők száma, akiknek a visszatérését az alap társfinanszírozta, az ország
területének elhagyására felszólító határozatot követő visszatérések teljes számához
képest:

4.
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a)

önkéntesen visszatért személyek;

b)

kitoloncolt személyek.

Az alapból társfinanszírozott, visszatérést megelőző vagy visszatérést követő
visszailleszkedési támogatásban részesült visszatérő személyek száma az alap által
támogatott önkéntes visszatérések teljes számához viszonyítva.
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