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I LISA
Eelarve jagatud täitmise raames hallatavate programmide rahastamise kriteeriumid
1.

2.

3.
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Artiklis 11 osutatud olemasolevad vahendid jagatakse liikmesriikide vahel
järgmiselt:
(a)

iga liikmesriik saab fondist kindla summa, mille suurus on 5 000 000 eurot,
ainult programmitöö perioodi alguses.

(b)

Artiklis 11 osutatud ülejäänud vahendid jaotatakse järgmiste kriteeriumide
alusel:

–

30 % varjupaiga valdkonnale;

–

30 % seadusliku rände ja integratsiooni valdkonnale;

–

40 % ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas tagasisaatmise
valdkonnale.

Varjupaiga valdkonnas võetakse arvesse järgmisi kriteeriume, mille osatähtsused on
järgmised:
(a)

30 % võrdeliselt nende isikute arvuga, kes kuuluvad ühte järgmistest
kategooriatest::

–

kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kelle staatus on
määratletud Genfi konventsiooniga;

–

kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes saavad
täiendavat kaitset uuesti sõnastatud direktiivi 2011/95/EÜ1 tähenduses;

–

kolmandate riikide kodanikud või kodakondsuseta isikud, kes saavad ajutist
kaitset direktiivi 2001/55/EÜ2 mõistes.

(b)

60 % võrdeliselt rahvusvahelise kaitse taotlenud kolmandate riikide kodanike
või kodakondsuseta isikute arvuga.

(c)

10 % võrdeliselt kolmandate riikide kodanike või kodakondsuseta isikute
arvuga, kes on või on olnud ümberasustatud teatavasse liikmesriiki.

Seadusliku rände ja integratsiooni valdkonnas võetakse arvesse järgmisi kriteeriume,
mille osatähtsused on järgmised:
(a)

40 % võrdeliselt liikmesriigis seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike
koguarvuga.

(b)

60 % võrdeliselt nende kolmandate riikide kodanike arvuga, kes on saanud
esimese elamisloa.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid,
millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda
rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele
vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT L 337, 20.12.2011, lk 9).
Andmeid võetakse arvesse ainult siis, kui aktiveeritakse nõukogu 20. juuli 2001. aasta direktiiv
2001/55/EÜ miinimumnõuete kohta ajutise kaitse andmiseks ümberasustatud isikute massilise
sissevoolu korral ning meetmete kohta liikmesriikide jõupingutuste tasakaalustamiseks nende isikute
vastuvõtmisel ning selle tagajärgede kandmisel (EÜT L 212, 7.8.2001, lk 12-23).
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4.

Lõike 3 punktis b nimetatud arvutuste puhul ei hõlmata siiski järgmistesse
kategooriatesse kuuluvaid isikuid:

–

kolmandate riikide kodanikud, kellele väljastatakse tööga seotud esimesed
elamisload, mille kehtivusaeg on lühem kui 12 kuud;

–

kolmandate riikide kodanikud, kes on riiki lubatud õpinguteks, õpilasvahetuse,
tasustamata koolituse või vabatahtliku teenistuse raames vastavalt nõukogu
direktiivile 2004/114/EÜ3, või vajaduse korral direktiiv (EL) 2016/8014;

–

kolmandate riikide kodanikud, kes on liikmesriiki lubatud teadusliku
uurimistöö eesmärgil vastavalt nõukogu direktiivile 2005/71/EÜ5, või vajaduse
korral vastavalt direktiivile (EL) 2016/801;

Ebaseadusliku rände vastase võitluse, sealhulgas tagasisaatmise valdkonnas võetakse
arvesse järgmisi kriteeriume, mille osatähtsused on järgmised:
(a)

50 % võrdeliselt nende kolmandate riikide kodanike arvuga, kes ei vasta või
enam ei vasta liikmesriigi territooriumile sisenemise ja seal viibimise
tingimustele ning kelle suhtes siseriikliku ja/või ühenduse õiguse alusel kehtib
tagasipöördumisotsus, st haldusotsus või kohtulahend või -akt, millega
kuulutatakse territooriumil viibimine ebaseaduslikuks ja kehtestatakse
tagasipöördumiskohustus;

(b)

50 % võrdeliselt nende kolmandate riikide kodanike koguarvuga, kes on
liikmesriikide territooriumilt pärast haldus- või kohtulikku lahkumiskorraldust
kas vabatahtlikult või sunniviisiliselt lahkunud.

5.

Esialgse eraldise võrdlusandmed põhinevad komisjoni (Eurostati) koostatud,
eelnevat kolme kalendriaastat hõlmavatel statistilistel andmetel, mis omakorda
põhinevad andmetel, mille liikmesriigid on esitanud käesoleva määruse kohaldamise
kuupäeval kooskõlas liidu õigusega. Vahekokkuvõtte tegemiseks põhinevad
võrdlusandmed komisjoni (Eurostati) koostatud iga-aastastel statistilistel andmetel,
mis hõlmavad eelnevat kolme kalendriaastat, mis on kättesaadavad 2024. aasta
vahekokkuvõtte tegemise ajal liidu õiguse kohaselt liikmesriikide esitatud andmete
põhjal. Juhul kui liikmesriigid ei ole komisjonile (Eurostatile) asjaomaseid statistilisi
andmeid esitanud, esitavad nad võimalikult kiiresti esialgsed andmed.

6.

Enne kõnealuste andmete tunnistamist kontrollarvudeks, hindab komisjon (Eurostat)
asjaomase statistilise teabe kvaliteeti, võrreldavust ja täielikkust vastavalt
tavapärasele töökorrale. Komisjoni (Eurostati) taotlusel peavad liikmesriigid esitama
talle kogu vajaliku teabe.
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(c)

Nõukogu 13. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/114/EÜ kolmandate riikide kodanike riiki lubamise
kohta õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku teenistuse eesmärgil (ELT L 375,
23.12.2004, lk 12-18).
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/801 kolmandate riikide
kodanike teadustegevuse, õpingute, praktika, vabatahtliku teenistuse, õpilasvahetuseprogrammides või
haridusprojektides osalemise ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise
tingimuste kohta (ELT L 132, 21.5.2016, lk 21-57).
Nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/71/EÜ kolmandate riikide kodanike teadusuuringute
eesmärgil riiki lubamise erimenetluse kohta (ELT L 289, 3.11.2005, lk 15-22).

2

ET

II LISA
Rakendusmeetmed
1.

2.

3.

ET

Fondiga aidatakse saavutada artikli 3 lõike 2 punktis a sätestatud konkreetset
eesmärki järgmiste rakendusmeetmete abil:
(a)

liidu acquis' ja Euroopa ühise varjupaigasüsteemiga seotud prioriteetide
ühetaolise kohaldamise tagamine;

(b)

liikmesriikide varjupaigasüsteemide infrastruktuuri ja teenuste suutlikkuse
toetamine vajaduse korral;

(c)

liikmesriikidevahelise solidaarsuse ja vastutuse jagamise edendamine, eelkõige
rändevoogude kaudu kõige rohkem mõjutatud liikmesriikide suhtes, samuti
solidaarsustegevuses osalevate liikmesriikide toetamine;

(d)

solidaarsuse ja koostöö tugevdamine kolmandate riikidega, mida rändevood
mõjutavad, sealhulgas ümberasustamise ja muude liidult kaitse saamise
seaduslike võimaluste kaudu, ning rände haldamisega seotud partnerluse ja
koostöö kaudu kolmandate riikidega.

Fondiga aidatakse saavutada artikli 3 lõike 2 punktis b sätestatud konkreetset
eesmärki järgmiste rakendusmeetmete abil:
(a)

seaduslikku rännet ja seaduslikku rännet käsitleva liidu acquis' rakendamist
edendava poliitika väljatöötamise ja selle rakendamise toetamine;

(b)

kolmandate riikide kodanike sotsiaalseks ja majanduslikuks lõimimiseks varase
integreerimise meetmete edendamine, nende vastuvõtvas ühiskonnas aktiivse
osalemise ja vastuvõtvas ühiskonnas tunnustuse saavutamise ettevalmistamine,
eelkõige kaasates kohalikke või piirkondlikke ametiasutusi ja
kodanikuühiskonna organisatsioone.

Fondiga aidatakse saavutada artikli 3 lõike 2 punktis c sätestatud konkreetset
eesmärki järgmiste rakendusmeetmete abil:
(a)

liidu acquis' ja poliitiliste prioriteetide ühetaolise kohaldamise tagamine seoses
infrastruktuuri, menetluste ja teenustega;

(b)

tagasipöördumise haldamisel liidu ja liikmesriikide tasandil integreeritud ja
kooskõlastatud lähenemisviisi toetamine, tõhusa ja jätkusuutliku
tagasipöördumise arendamine ning ebaseadusliku rände stiimulite
vähendamine;

(c)

toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise toetamine;

(d)

kolmandate riikidega koostöö ja nende suutlikkuse tugevdamine
tagasivõtmislepingute ja muude meetmete rakendamisel ning jätkusuutlikku
tagasipöördumise võimaldamine.
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III LISA
Toetuse kohaldamisala
1.

2.

3.

Artikli 3 lõikes 1 osutatud poliitikaeesmärgi raames toetatakse fondist eelkõige
järgmist:
(a)

varjupaiga, seadusliku rände, integratsiooni, tagasipöördumise ja ebaseadusliku
rände riiklike strateegiate koostamine ja arendamine;

(b)

haldusstruktuuride, -süsteemide ja -vahendite loomine ning töötajate,
sealhulgas kohalike omavalitsuste ja muude asjaomaste sidusrühmade
koolitamine;

(c)

poliitika ja menetluste väljatöötamine, järelevalve ja hindamine, sealhulgas
teabe ja andmete kogumine ja vahetamine, edusammude mõõtmiseks ning
poliitika arengu hindamiseks ühiste statistiliste vahendite, meetodite ja
näitajate väljatöötamine ja kohaldamine;

(d)

teabe-, parimate tavade ja strateegiate vahetus, vastastikune õpe, uuringud ja
teadusuuringud, ühismeetmete ja -operatsioonide arendamine ja rakendamine
ning riikidevaheliste koostöövõrgustike loomine;

(e)

abi- ja tugiteenused, mis on kooskõlas asjaomase isiku, eriti haavatavate
rühmade staatuse ja vajadustega;

(f)

meetmed, mille eesmärk on suurendada sidusrühmade ja üldsuse teadlikkust
varjupaiga, integratsiooni, seadusliku rände ja tagasisaatmispoliitika kohta;

Artikli 3 lõike 2 punktis a osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist eelkõige
järgmisi meetmeid:
(a)

materiaalse abi (sh piiril antava abi) andmine,

(b)

varjupaigamenetluste läbiviimine;

(c)

spetsiaalsete menetlus- või vastuvõtuvajadustega taotlejate kindlakstegemine;

(d)

vastuvõtu majutustaristu loomine ja parandamine, sealhulgas selliste rajatiste
võimalik ühiskasutus rohkem kui ühe liikmesriigi poolt;

(e)

liikmesriikide suutlikkuse suurendamine koguda, analüüsida ja levitada teavet
päritoluriikide kohta;

(f)

meetmed, mis on seotud liidu ümberasustamise [ja humanitaarsetel põhjustel
vastuvõtmise] raamistiku või riiklike ümberasustamiskavade rakendamisega
seotud menetlustega, mis on kooskõlas liidu ümberasustamisraamistikuga;

(g)

rahvusvahelise kaitse saajate üleviimine;

(h)

kolmandate riikide suutlikkuse suurendamine kaitset vajavate isikute kaitse
parandamiseks;

(i)

kinnipidamisele tõhusate alternatiivide loomine, arendamine ja parandamine,
eelkõige saatjata alaealiste ja perekondade puhul.

Artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist eelkõige
järgmist:
(a)

ET

teabepaketid ja kampaaniad, mille eesmärk on tõsta teadlikkust liitu
suunduvate seaduslike rändekanalite kohta, sealhulgas liidu seaduslikku rännet
käsitleva acquis' kohta;
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(b)

liidule liikuvuskavade väljatöötamine, näiteks ring- ja ajutised rändekavad,
sealhulgas koolitus tööalase konkurentsivõime suurendamiseks;

(c)

koostöö kolmandate riikide ja liikmesriikide
tööturuasutuste ja sisserändeasutuste vahel;

(d)

kolmandas riigis omandatud oskuste ja kvalifikatsiooni hindamine ning nende
oskuste ja kvalifikatsiooni läbipaistvus ja vastavus liikmesriigi omadele;

(e)

abi seoses perekonna
2003/86/EÜ6 tähenduses.

(f)

abi seoses liikmesriigis juba seaduslikult elavate kolmandate riikide kodanike
staatuse muutmisega, eelkõige seoses liidu tasandil kindlaks määratud
seadusliku elaniku staatuse omandamisega;

(g)

varajased integratsioonimeetmed, näiteks kohandatud abi kooskõlas
kolmandate riikide kodanike vajadustega, ning integratsiooniprogrammid,
milles keskendutakse haridusele, keelele ja muudele koolitusele, nagu
kodanikuõpetuse kursused ja kutsenõustamine;

(h)

meetmed, mis edendavad kolmandate riikide kodanike võrdset juurdepääsu
avalikele ja erateenustele ning nende osutamist, sealhulgas nende kohandamist
sihtrühma vajadustele;

(i)

valitsusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide vaheline koostöö
integreeritud viisil, sealhulgas koordineeritud integratsiooni tugikeskuste,
näiteks ühtsete kontaktpunktide kaudu;

(j)

meetmed, mis võimaldavad ja toetavad kolmandate riikide kodanike kaasamist
ja aktiivset osalemist vastuvõtvas ühiskonnas, ning meetmed, millega
edendatakse vastuvõtva ühiskonna heakskiitu;

(k)

kolmandate riikide kodanike, vastuvõtva ühiskonna ja avaliku sektori asutuste
vahel teabevahetust ja dialoogi edendamine, sealhulgas kolmandate riikide
kodanikega konsulteerimise ning kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi
kaudu.

taasühinemise

tööhõivebüroode

taotlustega

nõukogu

ning

direktiivi

Artikli 3 lõike 2 punktis c osutatud erieesmärgi raames toetatakse fondist eelkõige
järgmist:
(a)

vastuvõtu- ja kinnipidamistaristu, sealhulgas selliste rajatiste võimalik
ühiskasutus rohkem kui ühe liikmesriigi poolt;

(b)

kinnipidamisele tõhusate alternatiivide kasutuselevõtmine, arendamine ja
parandamine, eelkõige saatjata alaealiste ja perekondade puhul.

(c)

sunniviisilise tagasisaatmise järelevalve sõltumatute ja tõhusate süsteemide
kasutuselevõtmine ja tugevdamine, nagu on sätestatud direktiivi 2008/115/EÜ7
artikli 8 lõikes 6;

Nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiiv 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta (ELT
L 251, 3.10.2003, lk 12-18);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra
kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel
(ELT L 348, 24.12.2008, lk 98).
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(d)

ebaseadusliku rände stiimulite, sealhulgas ebaseaduslike rändajate
töölevõtmise vastu võitlemine järgmiste vahenditega: tõhusad ja
nõuetekohased, riskihindamisel põhinevad kontrollid, töötajate koolitamine,
selliste mehhanismide loomine ja rakendamine, mille kaudu ebaseaduslikud
rändajad saavad tööandjatelt tagasi nõuda makseid ja esitada nende vastu
kaebusi, samuti teavitus- ja teadlikkuse tõstmise kampaaniad, mille eesmärk on
teavitada tööandjaid ja ebaseaduslikke rändajaid direktiivi 2009/52/EÜ8
kohastest õigustest ja kohustustest;

(e)

tagasisaatmise ettevalmistamine, sealhulgas tagasisaatmisotsuste tegemise
tinginud meetmed, kolmandate riikide kodanike tuvastamine, reisidokumentide
väljastamine ja pereliikmete otsimine;

(f)

koostöö kolmandate riikide konsulaaresinduste ja sisserändeasutuste ning
muude asjaomaste asutuste ja talitustega, et saada reisidokumendid, hõlbustada
tagasisaatmist ja tagada tagasivõtmine, sealhulgas kolmandate riikide
kontaktametnike kaudu;

(g)

tagasipöördumisabi, eelkõige toetatud vabatahtlik tagasipöördumine, ja teave
toetatud vabatahtliku tagasipöördumise programmide kohta;

(h)

väljasaatmistoimingud, sealhulgas nendega seotud meetmed, kooskõlas liidu
õiguses sätestatud nõuetega, välja arvatud sunnivahendid;

(i)

meetmed tagasipöörduja püsiva tagasipöördumise ja taasintegreerimise
toetamiseks;

(j)

rajatised ja teenused kolmandates riikides, millega tagatakse nõuetekohane
ajutine majutus ja vastuvõtt saabumisel, sealhulgas saatjata alaealiste ja muude
haavatavate rühmade jaoks kooskõlas rahvusvaheliste standarditega;

(k)

ebaseadusliku rände vastu võitlemisel ning tõhusa tagasisaatmise ja
tagasivõtmise valdkonnas kolmandate riikidega tehtav koostöö, sealhulgas
tagasivõtulepingute ja muude kokkulepete rakendamise raames;

(l)

meetmed, mis aitavad suurendada teadlikkust asjakohastest seaduslikest
sisserändekanalitest ja ebaseadusliku sisserändega seotud riskidest;

(m) toetus ja tegevus kolmandates riikides, sealhulgas taristu, seadmete ja muude
meetmete valdkonnas, tingimusel et see aitab tõhustada koostööd kolmandate
riikide ning liidu ja tema liikmesriikide vahel tagasisaatmise ja tagasivõtmise
valdkonnas.
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/52/EÜ, millega sätestatakse
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele kohaldatavate karistuste ja
meetmete miinimumnõuded, ELT L 168, 30.6.2009, lk 24–32.
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IV LISA
Kõrgema kaasrahastamise määraga meetmed kooskõlas artikli 12 lõikega 2 ja artikli 13
lõikega 7

ET

–

Kohalike ja piirkondlike ametiasutuste ning kodanikuühiskonna organisatsioonide
rakendatavad integratsioonimeetmed;

–

Kinnipidamisele tõhusate alternatiivide väljatöötamis- ja rakendamismeetmed;

–

Toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimisprogrammid ja nendega
seonduvad tegevused;

–

Meetmed, mis on suunatud haavatavatele isikutele ja rahvusvahelise kaitse
taotlejatele vastuvõtu- ja/või menetluslike erivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas
meetmed, millega tagatakse lapsrändajate, eelkõige saatjata laste tõhus kaitse.
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V LISA
Artikli 28 lõikes 1 osutatud tulemuslikkuse põhinäitajad
Erieesmärk nr 1: Euroopa ühise varjupaigasüsteemi, sealhulgas selle välismõõtme
tugevdamine ja arendamine.
1.

Fondist saadud toetuste abil ümberasustatud isikute arv.

2.

Vastuvõtusüsteemiga hõlmatud isikute arv võrrelduna varjupaigataotlejate arvuga.

3.

Varjupaigataotluste rahuldamise
varjupaigataotlejate suhtes.

määra

ühtlustamine

samast

riigist

pärit

Erieesmärk nr 2: Toetada liikmesriikidesse suunduvat seaduslikku rännet, sealhulgas aidata
kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.
1.

Nende isikute arv, kes osalesid fondist toetatud lahkumiseelsetes meetmetes.

2.

Nende isikute arv, kes osalesid fondi poolt toetatud integratsioonimeetmetes, ning
kes teatasid, et meetmed aitasid nende varajasele integreerimisele kaasa, võrrelduna
fondist toetatud integratsioonimeetmetes osalenute isikute koguarvuga.

Erieesmärk nr 3: Aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus
tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse ja tõhus vastuvõtmine kolmandates riikides.

ET

1.

Lahkumisettekirjutuse alusel tagasisaadetute arv võrrelduna kolmandate riikide
kodanike arvuga, kellele on tehtud lahkumisettekirjutus.

2.

Selliste tagasipöördujate arv, kes said fondist kaasrahastatud tagasisaatmiseelset või järgset abi, võrrelduna fondist toetatud vabatahtlike tagasipöördumiste koguarvuga.
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VI LISA
Sekkumise liigid
TABEL 1: SEKKUMISVALDKONDA KÄSITLEVAD KOODID
I.

Euroopa ühine varjupaigasüsteem (CEAS)

001

Vastuvõtutingimused

002

Varjupaigamenetlus

003

Liidu acquis' rakendamine

004

Lapsrändajad

005

Vastuvõtu ja menetluslike erivajadustega inimesed

006

Ümberasustamine

007

Liikmesriikidevahelised solidaarsusmeetmed

008

Tegevustoetus
II.

ET

Seaduslik ränne ja integratsioon

001

Integratsioonistrateegiate väljatöötamine

002

Inimkaubanduse ohvrid

003

Integratsioonimeetmed – teavitamine ja õpe, ühtsed kontaktpunktid

004

Integratsioonimeetmed – keeleõpe

005

Integratsioonmeetmed – kodanikuõpetus ja muud koolitused

006

Integratsioonimeetmed – sissejuhatus, osalemine, vahetused vastuvõtva ühiskonnaga

007

Integratsioonimeetmed – põhivajadused

008

Lahkumiseelsed meetmed

009

Liikuvuskavad
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010

Seadusliku elamisloa saamine
III.

Tagasisaatmine

001

Alternatiivid kinnipidamisele

002

Vastuvõtu-/kinnipidamistingimused

003

Tagasisaatmismenetlus

004

Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine

005

Taasintegreerimise abi

006

Tagasisaatmisoperatsioonid

007

Sunniviisilise tagasisaatmise jälgimise süsteem

008

Haavatavad isikud/saatjata alaealised

009

Ebaseadusliku rände stiimuleid käsitlevad meetmed

010

Tegevustoetus
IV.

Tehniline abi

001

Teave ja selle edastamine

002

Ettevalmistamine, rakendamine, seire ja kontroll

003

Hindamine ja uuringud, andmete kogumine

004

Suutlikkuse suurendamine

TABEL 2: MEETME LIIKIDE KOODID

ET

001

Riiklike strateegiate väljatöötamine

002

Suutlikkuse suurendamine

003

Kolmandate riikide kodanike haridus ja koolitus
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004

Statistiliste vahendite, meetodite ja näitajate väljatöötamine

005

Teabe- ja heade tavade vahetus

006

Ühismeetmed/-operatsioonid (liikmesriikide vahel)

007

Kampaaniad ja teavitamine

008

Ekspertide vahetamine ja lähetamine

009

Uuringud, katseprojektid, riskihindamine

010

Ettevalmistavad, järelevalve-, haldus- ja tehnilised meetmed

011

Kolmanda riigi kodanikele abistamine ja tugiteenuste osutamine

012

Taristu

013

Varustus

TABEL 3: EELARVE TÄITMISE VIISIDE KOODID

ET

001

Eritoiming

002

Erakorraline abi

003

Koostöö kolmandate riikidega

004

Kolmandates riikides võetavad meetmed

005

IV lisas loetletud meetmed
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VII LISA
Tegevustoetuse saamise tingimustele vastavad meetmed
Erieesmärgi raames, mis käsitleb Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kõigi aspektide,
sealhulgas selle välismõõtme tugevdamist ja arendamist, ning ebaseadusliku rände vastu
võitlemisele kaasa aitamist, tagades tagasisaatmise ja tagasivõtmise tõhususe kolmandates
riikides, hõlmab tegevustoetus järgmist:

ET

–

kontori- ja halduskulud;

–

teeninduskulud, näiteks seadmete hooldus või asendamine;

–

teeninduskulud, näiteks taristu hooldus ja remont.
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VIII LISA
Artikli 28 lõikes 3 osutatud väljundi- ja tulemusnäitajad
Erieesmärk nr 1: Tugevdada ja arendada Euroopa ühist varjupaigasüsteemi kõiki aspekte,
sealhulgas selle välismõõdet;
1.

Fondist toetust saanud sihtrühma kuuluvate isikute arv:
(a)

Varjupaigamenetluste käigus teavet ja abi saanud sihtrühma kuuluvate isikute
arv.

(b)

Õigusabi ja juriidilise esindaja abi kasutanud sihtrühma kuuluvate isikute arv.

(c)

Eritoetust saanud haavatavate isikute, inimkaubanduse ohvrite ja saatjata
alaealiste arv.

2.

Fondist toetatud projektide tulemusel ja liidu acquis’s sätestatud ühiste
vastuvõtunõuete kohaselt loodud uue vastuvõtu majutusinfrastruktuuri mahutavus
(kohtade arv) ning samade nõuete kohaselt täiustatud olemasoleva vastuvõtu
majutusinfrastruktuuri mahutavus ja osakaal kogu vastuvõtu majutusvõimaluste
mahutavusest.

3.

Saatjate alaealiste jaoks kohandatud kohtade arv, mida toetatakse fondist, võrrelduna
saatjate alaealiste jaoks kohandatud kohtade koguarvuga.

4.

nende isikute arv, kes on saanud varjupaigaalast koolitust fondi toetusel, ning nende
osakaal sellealast koolitust saanud töötajate koguarvust;

5.

Fondi toetusel ühest liikmesriigist teise viidud rahvusvahelise kaitse taotlejate arv;

6.

Fondist saadud toetuste abil ümberasustatud isikute arv.

Erieesmärk nr 2: Toetada liikmesriikidesse suunduvat seaduslikku rännet, sealhulgas aidata
kaasa kolmandate riikide kodanike integreerimisele.
1.

Nende isikute arv, kes osalesid fondist toetatud lahkumiseelsetes meetmetes.

2.

Selliste kohalike ja piirkondlike ametiasutuste arv, kes on rakendanud fondi toetusel
integratsioonimeetmeid.

3.

Isikute arv, kes osalesid fondist toetatud meetmetes, mis keskendusid:

4.

(a)

haridusele ja koolitusele;

(b)

tööturu integratsioon;

(c)

juurdepääs põhiteenustele; ning

(d)

aktiivne osalemine ja sotsiaalne kaasatus.

Isikute arv, kes osalesid fondi poolt toetatud integratsioonimeetmetes, ning kes
teatasid, et meetmed aitasid nende varajasele integreerimisele kaasa, võrrelduna
fondist toetatud integratsioonimeetmetes osalenute isikute koguarvuga.

Erieesmärk nr 3: Aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ning tagada tõhus
tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse ja tõhus vastuvõtmine kolmandates riikides.

ET
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1.

Kohtade arv fondi toetusega loodud/remonditud kinnipidamiskeskustes võrrelduna
loodud/remonditud kohtade koguarvuga kinnipidamiskeskustes.

2.

Isikute arv, kes on saanud tagasisaatmisalast koolitust fondi toetusel;

3.

Tagasisaadetavate arv, kelle tagasipöördumist kaasrahastati fondist, võrrelduna
lahkumisettekirjutuse alusel tagasipöördujate koguarvuga:

4.

ET

(a)

vabatahtlikult tagasi pöördunud isikud;

(b)

tagasisaadetud isikud.

Selliste tagasipöördujate arv, kes said fondist kaasrahastatud tagasisaatmiseelset või järgset abi, võrrelduna fondist toetatud vabatahtlike tagasipöördumiste koguarvuga.
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