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BILAG I
Kriterier for tildeling af midler til programmer under delt forvaltning
1.

2.

3.
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De disponible midler, som er omhandlet i artikel 11, fordeles mellem
medlemsstaterne som følger:
(a)

hver medlemsstat modtager et fast beløb på 5 000 000 EUR fra dette
instrument ved programmeringsperiodens begyndelse

(b)

de resterende midler, som er omhandlet i artikel 11, fordeles på grundlag af
følgende kriterier:

–

30 % til asyl

–

30 % til lovlig migration og integration

–

40 % til bekæmpelse af irregulær migration, herunder til tilbagesendelse.

Der vil blive taget hensyn til følgende kriterier på asylområdet, og de vægtes som
følger:
(a)

30 % af midlerne fordeles i forhold til antallet af personer, der falder ind under
en af følgende kategorier:

–

tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som har opnået den status, der er
defineret i Genève-konventionen

–

tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som er omfattet af en form for subsidiær
beskyttelse som omhandlet i det omarbejdede direktiv 2011/95/EU1

–

tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som er omfattet af en ordning for
midlertidig beskyttelse som omhandlet i direktiv 2001/55/EF2

(b)

60 % af midlerne fordeles i forhold til antallet af tredjelandsstatsborgere eller
statsløse, der har søgt om international beskyttelse

(c)

10 % af midlerne fordeles i forhold til antallet af tredjelandsstatsborgere eller
statsløse, der er ved at blive eller er blevet genbosat i en medlemsstat.

Der vil blive taget hensyn til følgende kriterier på området lovlig migration og
integration, og de vægtes som følger:
(a)

40 % af midlerne fordeles i forhold til det samlede antal tredjelandsstatsborgere
med lovligt ophold i en medlemsstat

(b)

60 % af midlerne fordeles i forhold til det antal tredjelandsstatsborgere, der har
opnået en første opholdstilladelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af
standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international
beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær
beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).
Oplysninger, som udelukkende tages i betragtning i tilfælde af anvendelse af Rådets direktiv
2001/55/EF af 20. juli 2001 om minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af
massetilstrømning af fordrevne personer og om foranstaltninger, der skal fremme en ligelig fordeling
mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelsen af disse personer og følgerne heraf
(EFT L 212 af 7.8.2001, s. 12).
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4.

i forbindelse med den beregning, som er omhandlet i stk. 3, litra b), medregnes
følgende kategorier af personer dog ikke:

–

tredjelandsstatsborgere, for hvem der er udstedt en arbejdsrelateret første
opholdstilladelse, som har været gyldig i mindre end 12 måneder

–

tredjelandsstatsborgere, som har fået indrejsetilladelse med henblik på studier,
elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste som
omhandlet i Rådets direktiv 2004/114/EF3, eller hvor det er relevant direktiv
(EU) 2016/8014

–

tredjelandsstatsborgere, som har fået indrejsetilladelse med henblik på
videnskabelig forskning i overensstemmelse med Rådets direktiv 2005/71/EF5,
eller hvor det er relevant direktiv (EU) 2016/801.

Der vil blive taget hensyn til følgende kriterier på området bekæmpelse af irregulær
migration, herunder tilbagesendelse, og de vægtes som følger:
(a)

50 % af midlerne fordeles i forhold til antallet af tredjelandsstatsborgere, som
ikke eller ikke længere opfylder betingelserne for indrejse og ophold på
medlemsstatens område, og for hvilke der er truffet en afgørelse om
tilbagesendelse
efter
den
nationale
lovgivning
og/eller
fællesskabslovgivningen, dvs. en administrativ eller retslig afgørelse eller
foranstaltning, der fastslår eller erklærer, at opholdet er ulovligt, og pålægger
den pågældende en forpligtelse til at vende tilbage

(b)

50 % af midlerne fordeles i forhold til antallet af tredjelandsstatsborgere, som
faktisk har forladt medlemsstatens område som følge af en administrativ eller
retslig afgørelse om udsendelse, uanset om de er rejst frivilligt eller er udsendt
tvangsmæssigt.

5.

For den første tildeling er referencetallene de seneste årlige statistiske data, der er
udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) for de seneste tre kalenderår på grundlag af
data fra medlemsstaterne på anvendelsesdatoen for denne forordning i
overensstemmelse med EU-retten. For midtvejsevalueringen er referencetallene de
seneste årlige statistiske data, der er udarbejdet af Kommissionen (Eurostat) for de
seneste tre kalenderår og foreligger på tidspunktet for midtvejsevalueringen i 2024 på
grundlag af data fra medlemsstaterne i overensstemmelse EU-retten. Hvis
medlemsstaterne ikke har indsendt de pågældende statistikker til Kommissionen
(Eurostat), skal de fremlægge foreløbige data så hurtigt som muligt.

6.

Inden Kommissionen (Eurostat) accepterer disse data som referencetal, vurderer den
de statistiske oplysningers kvalitet, sammenlignelighed og fuldstændighed efter de
normale operationelle procedurer. På Kommissionens (Eurostats) anmodning leverer
medlemsstaterne alle de nødvendige oplysninger til dette formål.
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(c)

Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres
indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller
volontørtjeneste (EUT L 375 af 23.12.2004, s. 12).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for
tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste,
elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af
21.5.2016, s. 21).
Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig indrejseprocedure for
tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning (EUT L 289 af 3.11.2005, s. 15).
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BILAG II
Gennemførelsesforanstaltninger
1.

2.

3.
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Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra a), ved at
fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:
(a)

at sikre en ensartet anvendelse af gældende EU-ret og gennemførelse af
prioriteterne vedrørende det fælles europæiske asylsystem

(b)

at understøtte kapaciteten i medlemsstaternes asylsystemer for så vidt angår
infrastrukturer og tjenester, hvor det er nødvendigt

(c)

at øge solidariteten og ansvarsfordelingen mellem medlemsstaterne, navnlig
over for dem, der er mest berørt af migrationsstrømme, samt yde støtte til
medlemsstater, der bidrager til solidaritetsindsatsen

(d)

at øge solidariteten og samarbejdet med tredjelande, der er berørt af
migrationsstrømme, herunder via genbosætning og andre lovlige kanaler til
beskyttelse i Unionen samt via partnerskab og samarbejde med tredjelande med
henblik på styring af migration.

Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), ved at
fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:
(a)

at støtte udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker, der fremmer lovlig
migration og gennemførelsen af EU-lovgivningen om lovlig migration

(b)

at fremme foranstaltninger til tidlig integration med henblik på social og
økonomisk inklusion af tredjelandsstatsborgere, således at der skabes et
grundlag for deres deltagelse og accept i værtssamfundet, især ved inddragelse
af lokale eller regionale myndigheder og civilsamfundsorganisationer.

Fonden bidrager til det specifikke mål, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra c), ved at
fokusere på følgende gennemførelsesforanstaltninger:
(a)

at sikre en ensartet anvendelse af EU-retten og ensartet gennemførelse af EU's
politiske prioriteter vedrørende infrastruktur, procedurer og tjenester

(b)

at støtte en integreret og koordineret tilgang til forvaltning af tilbagesendelser
på EU- og medlemsstatsniveau, til udvikling af kapacitet til effektiv og holdbar
tilbagesendelse og til mindskelse af incitamenterne til irregulær migration

(c)

at støtte frivillig tilbagevenden og reintegration

(d)

at styrke samarbejdet med tredjelande og deres kapacitet til at gennemføre
tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger samt at muliggøre holdbar
tilbagesendelse.
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BILAG III
Støttens omfang
1.

2.

3.
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Inden for rammerne af den politiske målsætning, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1,
skal fonden navnlig støtte følgende:
(a)

etablering og udvikling af nationale strategier for asyl, lovlig migration,
integration, tilbagesendelse og irregulær migration

(b)

etablering af administrative strukturer, systemer og værktøjer og uddannelse af
personale, herunder lokale myndigheder og andre relevante interessenter

(c)

udvikling, overvågning og evaluering af politikker og procedurer, herunder
vedrørende indsamling og udveksling af oplysninger og data, udvikling og
anvendelse af fælles statistiske værktøjer, metoder og indikatorer til måling af
fremskridtene og vurdering af den politiske udvikling

(d)

udveksling af oplysninger, bedste praksis og strategier, gensidig læring,
undersøgelser og forskning, udvikling og gennemførelse af fælles
foranstaltninger og operationer og oprettelse af tværnationale
samarbejdsnetværk

(e)

bistands- og støttetjenester i overensstemmelse med de berørte personers status
og behov, navnlig de sårbare grupper

(f)

foranstaltninger, der har til formål at øge bevidstheden om politikkerne
vedrørende asyl, integration, lovlig migration og tilbagesendelse blandt de
berørte parter og i den brede offentlighed.

Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra a),
skal fonden navnlig støtte følgende foranstaltninger:
(a)

ydelse af materiel hjælp, herunder bistand ved grænsen

(b)

gennemførelse af asylprocedurer

(c)

identificering af ansøgere med særlige procedure- eller modtagelsesmæssige
behov

(d)

etablering eller forbedring af indkvarteringsfaciliteter til modtagelse, herunder
mulig fælles brug af sådanne faciliteter af mere end én medlemsstat

(e)

forbedring af medlemsstaternes kapacitet til at indsamle, analysere og formidle
oplysninger om oprindelseslande

(f)

foranstaltninger vedrørende procedurer til gennemførelse af EU-rammen for
genbosætning [og indrejse af humanitære årsager] eller nationale
genbosætningsordninger, der er forenelige med EU-genbosætningsrammen

(g)

overførsel af modtagere af international beskyttelse

(h)

styrkelse af tredjelandenes kapacitet til at forbedre beskyttelsen af personer
med behov for international beskyttelse

(i)

etablering, udvikling og forbedring af effektive alternativer til frihedsberøvelse,
navnlig i forhold til uledsagede mindreårige og familier.

Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra b),
skal fonden navnlig støtte følgende:
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(a)

informationspakker og oplysningskampagner for at øge kendskabet til lovlige
migrationskanaler til Unionen, bl.a. EU-lovgivningen om lovlig migration

(b)

udvikling af mobilitetsordninger til Unionen, såsom ordninger for cirkulær
eller midlertidig migration, herunder erhvervsuddannelse med henblik på øget
beskæftigelsesegnethed

(c)

samarbejde mellem tredjelande og rekrutteringsbureauer, arbejdsformidlinger
og indvandringsmyndigheder i medlemsstaterne

(d)

vurdering af færdigheder og kvalifikationer erhvervet i et tredjeland og deres
gennemsigtighed og overensstemmelse ved sammenligning med en
medlemsstat

(e)

bistand i forbindelse med ansøgninger om familiesammenføring i henhold til
Rådets direktiv 2003/86/EF6.

(f)

bistand i forbindelse med en ændring af status for tredjelandsstatsborgere, der
allerede har lovligt ophold i en medlemsstat, navnlig i forbindelse med
erhvervelsen af et lovligt ophold defineret på EU-plan

(g)

foranstaltninger til tidlig integration som f.eks. skræddersyet støtte i
overensstemmelse
med
tredjelandsstatsborgernes
behov
og
integrationsprogrammer med fokus på uddannelse, sprog og f.eks.
samfundsorientering og erhvervsvejledning

(h)

foranstaltninger til fremme af lige adgang til offentlige og private
tjenesteydelser for tredjelandsstatsborgere, herunder tilpasning heraf til
målgruppens behov

(i)

samarbejde mellem statslige og ikkestatslige organer på en integreret måde,
bl.a. gennem koordinerede integrationsstøttecentre som f.eks. one-stop-shops

(j)

foranstaltninger med henblik på at muliggøre og understøtte
tredjelandsstatsborgeres introduktion til og aktive deltagelse i værtssamfundet
og foranstaltninger til fremme af det modtagende samfunds accept

(k)

fremme af udveksling og dialog mellem tredjelandsstatsborgere,
værtssamfundet og offentlige myndigheder, herunder gennem høring af
tredjelandsstatsborgere og interkulturel og tværreligiøs dialog.

Inden for rammerne af det specifikke mål, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, litra c),
skal fonden navnlig støtte følgende:
(a)

indkvarteringsfaciliteter til modtagelse eller frihedsberøvelse, herunder mulig
fælles brug af sådanne faciliteter af mere end én medlemsstat

(b)

iværksættelse, udvikling og forbedring af effektive alternative foranstaltninger
til frihedsberøvelse, navnlig i forhold til uledsagede mindreårige og familier

(c)

indførelse og forbedring af uafhængige og effektive ordninger for tilsyn med
tvangsmæssig tilbagesendelse, jf. artikel 8, stk. 6, i direktiv 2008/115/EF7

Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (EUT L 251 af
3.10.2003, s. 12).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og
procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT
L 348 af 24.12.2008, s. 98).
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(d)

imødegåelse af incitamenterne til irregulær migration, herunder beskæftigelse
af irregulære migranter, gennem effektive og tilstrækkelige tilsyn baseret på
risikovurdering, uddannelse af medarbejdere, etablering og implementering af
mekanismer, hvorigennem irregulære migranter kan få refunderet betalinger og
indgive klager over deres arbejdsgivere, eller gennem oplysnings- og
bevidstgørelseskampagner for at informere arbejdsgivere og irregulære
migranter om deres rettigheder og pligter i henhold til direktiv 2009/52/EF8

(e)

forberedelse af tilbagesendelser, herunder foranstaltninger, der fører til
udstedelse
af
afgørelser
om
tilbagesendelse,
identifikation
af
tredjelandsstatsborgere, udstedelse af rejselegitimation og opsporing af familier

(f)

samarbejde med de konsulære myndigheder og indvandringsmyndighederne
eller andre relevante myndigheder og tjenester i tredjelande med henblik på at
fremskaffe rejsedokumenter, lette tilbagesendelse og sikre tilbagetagelse,
herunder gennem udsendelse af forbindelsesofficerer til tredjelande

(g)

bistand til tilbagesendelse, navnlig støttet frivillig tilbagevenden og
information om programmer for støttet frivillig tilbagevenden.

(h)

tilbagesendelsesoperationer,
herunder
relaterede
foranstaltninger,
overensstemmelse EU-rettens standarder, undtagen tvangsudstyr

(i)

foranstaltninger til at støtte de tilbagesendtes varige tilbagevenden og
reintegration

(j)

faciliteter og tjenester i tredjelande til sikring af passende midlertidig
indkvartering og modtagelse efter ankomsten, herunder for uledsagede
mindreårige og andre sårbare grupper i overensstemmelse med internationale
standarder

(k)

samarbejde med tredjelande om bekæmpelse af irregulær migration og om
effektiv tilbagesendelse og tilbagetagelse, herunder inden for rammerne af
gennemførelsen af tilbagetagelsesaftaler og andre ordninger

(l)

foranstaltninger med henblik på at gøre opmærksom på de hensigtsmæssige
lovlige kanaler til indvandring og risiciene ved ulovlig indvandring

i

(m) støtte til foranstaltninger i tredjelande, herunder om infrastruktur, udstyr og
andre tiltag, forudsat at disse bidrager til at styrke et effektivt samarbejde om
tilbagesendelse og tilbagetagelse mellem tredjelande og Unionen og dens
medlemsstater.
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Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om minimumsstandarder for
sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med
ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24).
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BILAG IV
Foranstaltninger, der er berettiget til højere medfinansiering i overensstemmelse med
artikel 12, stk. 2, og artikel 13, stk. 7

DA

–

Integrationsforanstaltninger, der gennemføres af lokale og regionale myndigheder og
civilsamfundsorganisationer

–

Foranstaltninger til
frihedsberøvelse

–

Programmer for støttet frivillig tilbagevenden og reintegration og dertil knyttede
aktiviteter

–

Foranstaltninger rettet mod sårbare personer og ansøgere om international
beskyttelse og/eller med særlige modtagelses- og proceduremæssige behov, herunder
foranstaltninger til sikring af en effektiv beskyttelse af migrantbørn, navnlig de
uledsagede.

udvikling

og

7

indførelse

af

effektive

alternativer

til
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BILAG V
Vigtige performanceindikatorer, jf. artikel 28, stk. 1
Specifikt mål nr. 1: at styrke og udvikle alle aspekter af det fælles europæiske asylsystem,
herunder dets eksterne dimension:
1.

Antal personer, der er blevet genbosat med støtte fra fonden.

2.

Antal personer i modtagelsessystemet sammenlignet med antallet af asylansøgere.

3.

Ensartede anerkendelsesprocenter for beskyttelse for asylansøgere fra samme land.

Specifikt mål nr. 2: at støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til
integrationen af tredjelandsstatsborgere:
1.

Antal personer, som har deltaget i foranstaltninger før afrejse, der er støttet af
fonden.

2.

Antal personer, der har deltaget i integrationsforanstaltninger støttet af fonden, og
som rapporterer, at foranstaltningerne var til gavn for deres tidlige integration, set i
forhold til det samlede antal personer, der deltog i integrationsforanstaltninger støttet
af fonden.

Specifikt mål nr. 3: at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten
af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande

DA

1.

Antal tilbagesendelser som følge af et påbud om at forlade landet sammenlignet med
antallet af tredjelandsstatsborgere, der har fået påbud om at forlade landet.

2.

Antal personer, der er blevet tilbagesendt og før eller efter tilbagesendelsen har
modtaget reintegrationsstøtte samfinansieret af fonden sammenlignet med det
samlede antal tilbagesendelser, som støttes af fonden.
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BILAG VI
Interventionstyper
TABEL 1: KODER FOR DE FORSKELLIGE INTERVENTIONSOMRÅDER
I.
001

Modtagelsesforhold

002

Asylprocedurer

003

Gennemførelse af gældende EU-ret

004

Migrantbørn

005

Personer med særlige modtagelses- og proceduremæssige behov

006

Genbosætning

007

Indsatsen for solidaritet mellem medlemsstaterne

008

Operationel støtte
II.

DA

Det fælles europæiske asylsystem

Lovlig migration og integration

001

Udvikling af strategier for integration

002

Ofre for menneskehandel

003

Integrationsforanstaltninger – information og orientering, one-stop-shops

004

Integrationsforanstaltninger – sprogkurser

005

Integrationsforanstaltninger - samfundsorientering og anden uddannelse

006

Integrationsforanstaltninger – introduktion til, deltagelse i og udveksling med
værtssamfundet

007

Integrationsforanstaltninger – basale behov

008

Foranstaltninger før afrejse

009

Mobilitetsordninger
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010

Erhvervelse af lovligt ophold
III.

Tilbagesendelse

001

Alternativer til frihedsberøvelse

002

Forhold under modtagelse/frihedsberøvelse

003

Tilbagesendelsesprocedurer

004

Støttet frivillig tilbagevenden

005

Reintegrationsstøtte

006

Udsendelses-/tilbagesendelsesoperationer

007

Ordning for tilsyn med tvangsmæssig tilbagesendelse

008

Sårbare personer/uledsagede mindreårige

009

Foranstaltninger vedrørende incitamenter til irregulær migration

010

Operationel støtte
IV.

Teknisk bistand

001

Information og kommunikation

002

Forberedelse, gennemførelse, overvågning og kontrol

003

Evaluering, undersøgelser og dataindsamling

004

Kapacitetsopbygning

TABEL 2: KODER FOR FORSKELLIGE TYPER FORANSTALTNINGER

DA

001

Udarbejdelse af nationale strategier

002

Kapacitetsopbygning

003

Uddannelse og kurser til tredjelandsstatsborgere
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004

Udvikling af statistiske værktøjer, metoder og indikatorer

005

Udveksling af oplysninger og bedste praksis

006

Fælles foranstaltninger/operationer (mellem medlemsstater)

007

Kampagner og oplysning

008

Udveksling og udstationering af eksperter

009

Undersøgelser, pilotprojekter, risikoanalyser

010

Forberedende, administrative og tekniske aktiviteter og overvågningsaktiviteter

011

Ydelse af bistand og støttetjenester til tredjelandsstatsborgere

012

Infrastruktur

013

Udstyr

TABEL 3: KODER FOR DE FORSKELLIGE TYPER GENNEMFØRELSE

DA

001

Specifik foranstaltning

002

Krisebistand

003

Samarbejde med tredjelande

004

Foranstaltninger i tredjelande

005

Foranstaltninger anført i bilag IV
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BILAG VII
Foranstaltninger, der er berettiget til operationel støtte
Inden for rammerne af det specifikke må om at styrke og udvikle alle aspekter af det fælles
europæiske asylsystem, herunder dets eksterne dimension, og det specifikke mål om at
bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten af tilbagesendelse og
tilbagetagelse i tredjelande skal den operationelle støtte dække:

DA

–

personaleomkostninger

–

omkostninger til tjenesteydelser, f.eks. vedligeholdelse eller udskiftning af
udstyr

–

omkostninger til tjenesteydelser, f.eks. vedligeholdelse eller reparation af
infrastruktur.
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BILAG VIII
Output- og resultatindikatorer som omhandlet i artikel 28, stk. 3
Specifikt mål 1: styrke og udvikle alle aspekter af det fælles europæiske asylsystem,
herunder dets eksterne dimension:
1.

Antal personer i målgruppen, der har modtaget bistand med fondens støtte:
(a)

antal personer i målgruppen, der modtager information og bistand gennem hele
asylproceduren

(b)

antal personer i målgruppen, der modtager juridisk bistand og repræsentation

(c)

antal sårbare personer, ofre for menneskehandel og uledsagede mindreårige,
der modtager særlig bistand.

2.

Kapaciteten (antal pladser) i nye indkvarteringsfaciliteter til modtagelse, som er
oprettet i overensstemmelse med den gældende EU-rets krav til modtagelsesforhold,
og i eksisterende indkvarteringsfaciliteter til modtagelse, som er forbedret i
overensstemmelse med samme krav som følge af projekter, der støttes af fonden, og
procentdelen af den samlede kapacitet for indkvartering ved modtagelsen.

3.

Antal pladser tilpasset uledsagede mindreårige med støtte fra fonden i forhold til det
samlede antal pladser tilpasset uledsagede mindreårige.

4.

Antal personer, der har modtaget uddannelse i asylrelaterede emner med bistand fra
fonden, og dette antal som en procentdel af det samlede personale, der har modtaget
uddannelse i disse emner.

5.

Antal ansøgere om international beskyttelse, som er blevet overført fra én
medlemsstat til en anden med støtte fra fonden.

6.

Antal personer, der er blevet genbosat med støtte fra fonden.

Specifikt mål nr. 2: at støtte lovlig migration til medlemsstaterne, herunder at bidrage til
integrationen af tredjelandsstatsborgere:
1.

Antal personer, som har deltaget i foranstaltninger før afrejse, der er støttet af
fonden.

2.

Antallet af lokale og regionale myndigheder,
integrationsforanstaltninger med støtte fra fonden.

3.

Antal personer, som deltog i foranstaltninger støttet af fonden med fokus på:

4.

DA

(a)

uddannelse

(b)

integration på arbejdsmarkedet

(c)

adgang til basale ydelser og

(d)

Aktiv deltagelse og social inklusion.

som

har

gennemført

Antal personer, der har deltaget i integrationsforanstaltninger støttet af fonden, og
som rapporterer, at foranstaltningerne var til gavn for deres tidlige integration, set i
forhold til det samlede antal personer, der deltog i integrationsforanstaltninger støttet
af fonden.
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Specifikt mål nr. 3: at bidrage til at dæmme op for irregulær migration og sikre effektiviteten
af tilbagesendelse og tilbagetagelse i tredjelande
1.

Antal pladser i detentionscentre, der er oprettet/renoveret med støtte fra fonden i
forhold til det samlede antal oprettede/renoverede pladser i detentionscentre.

2.

Antal personer, som med
tilbagesendelsesrelaterede emner.

3.

Antal tilbagesendte, hvis tilbagesendelse blev samfinansieret af fonden sammenlignet
med det samlede antal tilbagesendte som følge af et påbud om at forlade landet:

4.

DA

fondens

(a)

personer, som er vendt tilbage frivilligt

(b)

og personer, som blev sendt ud.

bistand

er

blevet

uddannet

i

Antal personer, der er blevet tilbagesendt og før eller efter tilbagesendelsen har
modtaget reintegrationsstøtte samfinansieret af fonden sammenlignet med det
samlede antal tilbagesendelser, som støttes af fonden.

14

DA

