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PRILOGA I
Merila za dodelitev finančnih sredstev programom v okviru deljenega upravljanja
1.

2.

3.
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Razpoložljiva sredstva iz člena 11 se med države članice razdelijo na naslednji način:
(a)

vsaka država članica prejme fiksen znesek v višini 5 000 000 EUR iz sklada, in
sicer le na začetku programskega obdobja;

(b)

preostala sredstva iz člena 11 se razdelijo na podlagi naslednjih meril:

–

30 % za azil,

–

30 % za zakonite migracije in vključevanje,

–

40 % za preprečevanje nedovoljenih migracij in vračanje.

Naslednja merila na področju azila bodo upoštevana in ponderirana na naslednji
način:
(a)

30 % sorazmerno s številom oseb, ki spadajo v eno od naslednjih kategorij:

–

državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva s statusom, opredeljenim z
Ženevsko konvencijo,

–

državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva s subsidiarno zaščito v
smislu Direktive 2011/95/EU1,

–

državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva z začasno zaščito v smislu
Direktive 2001/55/ES2;

(b)

60 % sorazmerno s številom državljanov tretjih držav ali oseb brez
državljanstva, ki so zaprosile za mednarodno zaščito;

(c)

10 % sorazmerno s številom državljanov tretjih držav ali oseb brez
državljanstva, ki so v postopku preselitve ali so bile preseljene v državo
članico.

Naslednja merila na področju zakonitih migracij in vključevanja bodo upoštevana in
ponderirana na naslednji način:
(a)

40 % sorazmerno s skupnim številom zakonito prebivajočih državljanov tretjih
držav v državi članici;

(b)

60 % sorazmerno s številom državljanov tretjih držav, ki jim je bilo izdano
prvo dovoljenje za prebivanje;

(c)

vendar se za namen izračuna iz odstavka 3(b) ne upoštevajo naslednje
kategorije oseb:

–

državljani tretjih držav, ki jim je bilo izdano prvo dovoljenje za prebivanje za
namene dela, veljavno manj kot 12 mesecev,

Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede
pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni
do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in
glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9–26).
Podatki se upoštevajo le v primeru aktivacije Direktive Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o
najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o
ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb (UL L
212, 7.8.2001, str. 12–23).
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4.

državljani tretjih držav, ki so bili sprejeti za namene študija, izmenjav učencev,
neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela v skladu z Direktivo Sveta
2004/114/ES3 ali, kadar je to ustrezno, Direktivo (EU) 2016/8014,

–

državljani tretjih držav, ki so bili sprejeti za namene znanstvenega raziskovanja
v skladu z Direktivo Sveta 2005/71/ES5 ali, kadar je to ustrezno, Direktivo
(EU) 2016/801.

Naslednja merila na področju preprečevanja nedovoljenih migracij in vračanja bodo
upoštevana in ponderirana na naslednji način:
(a)

50 % sorazmerno s številom državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne
izpolnjujejo več pogojev za vstop in bivanje na ozemlju zadevne države
članice ter v zvezi s katerimi je bila na podlagi nacionalne zakonodaje in/ali
zakonodaje Skupnosti izdana odločba o vrnitvi, tj. upravna ali sodna odločba
ali akt, s katerim je ugotovljena ali razglašena nezakonitost prebivanja in
naložena obveznost vrnitve;

(b)

50 % sorazmerno s številom državljanov tretjih držav, ki so dejansko zapustili
ozemlje države članice na podlagi upravne ali sodne odredbe o zapustitvi
ozemlja, bodisi prostovoljno bodisi prisilno.

5.

Za začetno dodelitev so referenčne vrednosti najnovejši letni statistični podatki, ki jih
pripravi Komisija (Eurostat) za prejšnja tri koledarska leta na podlagi podatkov, ki
jih države članice predložijo na datum začetka uporabe te uredbe v skladu s pravom
Unije. Za vmesni pregled so referenčne vrednosti najnovejši letni statistični podatki,
ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024 in ki jih pripravi Komisija
(Eurostat) za prejšnja tri koledarska leta na podlagi podatkov, ki jih države članice
predložijo v skladu s pravom Unije. Če države članice Komisiji (Eurostatu) niso
predložile zadevnih statističnih podatkov, čim prej predložijo začasne podatke.

6.

Preden Komisija (Eurostat) te podatke sprejme za referenčne, presodi kakovost,
primerljivost in popolnost statističnih podatkov v skladu z običajnimi operativnimi
postopki. Na zahtevo Komisije (Eurostata) države članice predložijo vse potrebne
podatke za tako presojo.

3

4

5

SL

–

Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav
za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela (UL L 375,
23.12.2004, str. 12–18).
Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in
prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva,
prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair
(UL L 132, 21.5.2016, str. 21–57).
Direktiva Sveta 2005/71/ES z dne 12. oktobra 2005 o posebnem postopku za dovolitev vstopa
državljanom tretjih držav za namene znanstvenega raziskovanja (UL L 289, 3.11.2005, str. 15–22).
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PRILOGA II
Izvedbeni ukrepi
1.

2.

3.

SL

Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2)(a) z osredotočenostjo na naslednje
izvedbene ukrepe:
(a)

zagotavljanje enotne uporabe pravnega reda Unije in prednostnih nalog v zvezi
s skupnim evropskim azilnim sistemom;

(b)

podpiranje zmogljivosti azilnih sistemov držav članic v zvezi z infrastrukturo
in storitvami, kjer je to potrebno;

(c)

okrepitev solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami, zlasti v
pomoč tistim, ki jih migracijski in azilni tokovi najbolj prizadenejo, ter
zagotavljanje podpore državam članicam, ki prispeva k prizadevanjem za
solidarnost;

(d)

okrepitev solidarnosti in sodelovanja s tretjimi državami, ki se soočajo z
migracijskimi tokovi, vključno s preselitvijo in drugimi zakonitimi možnostmi
zaščite v Uniji ter partnerstvom in sodelovanjem s tretjimi državami za
obvladovanje migracij.

Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2)(b) z osredotočenostjo na naslednja
izvedbena ukrepa:
(a)

podpiranje razvoja in izvajanja politik, ki spodbujajo zakonite migracije, ter
izvajanja pravnega reda Unije na področju zakonitih migracij;

(b)

spodbujanje ukrepov za zgodnje socialno in ekonomsko vključevanje
državljanov tretjih držav, njihovo aktivno udeležbo v družbi sprejemnici in
njihovo sprejetje s strani družbe sprejemnice, zlasti v sodelovanju z lokalnimi
ali regionalnimi organi in organizacijami civilne družbe.

Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2)(c) z osredotočenostjo na naslednje
izvedbene ukrepe:
(a)

zagotavljanje enotne uporabe pravnega reda Unije in prednostnih nalog politike
v zvezi z infrastrukturo, postopki in storitvami;

(b)

podpiranje integriranega in usklajenega pristopa k upravljanju vračanja na
ravni Unije in držav članic, razvoj zmogljivosti za učinkovito in trajno vrnitev
ter zmanjšanje spodbud za nedovoljene migracije;

(c)

podpiranje programov pomoči pri prostovoljnem vračanju in programov
reintegracije;

(d)

okrepitev sodelovanja s tretjimi državami in njihove zmogljivosti za izvajanje
sporazumov o ponovnem sprejemu in drugih dogovorov ter omogočanje trajne
vrnitve.
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PRILOGA III
Področje uporabe podpore
1.

2.

3.

SL

V okviru cilja politike iz člena 3(1) sklad zlasti podpira:
(a)

oblikovanje in razvoj nacionalnih strategij v zvezi z azilom, zakonitimi
migracijami, vključevanjem, vračanjem in nedovoljenimi migracijami;

(b)

vzpostavitev upravnih struktur, sistemov in orodij ter usposabljanja osebja,
vključno z lokalnimi organi in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi;

(c)

razvoj, spremljanje in oceno politik in postopkov, vključno v zvezi z zbiranjem
in izmenjavo informacij in podatkov, ter razvoj in uporabo skupnih statističnih
orodij, metod in kazalnikov za merjenje napredka in oceno razvoja politik;

(d)

izmenjavo informacij, dobrih praks in strategij, vzajemno učenje, študije in
raziskave, razvoj in izvajanje skupnih ukrepov in dejavnosti ter vzpostavitev
mrež nadnacionalnega sodelovanja;

(e)

storitve za pomoč in podporo glede na status in potrebe zadevnih oseb, zlasti
ranljivih skupin;

(f)

ukrepe za povečanje ozaveščenosti zainteresiranih strani in javnosti o politikah
na področju azila, vključevanja, zakonitih migracij in vračanja.

V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(a) sklad zlasti podpira:
(a)

zagotavljanje materialne pomoči, vključno s pomočjo na meji;

(b)

izvajanje azilnih postopkov;

(c)

prepoznavanje prosilcev s posebnimi postopkovnimi potrebami ali potrebami
glede sprejema;

(d)

vzpostavitev ali izboljšanje sprejemne infrastrukture, vključno z možnostjo
skupne uporabe te infrastrukture s strani več držav članic;

(e)

okrepitev zmogljivosti držav članic za zbiranje, analiziranje in širjenje
informacij v zvezi z državo izvora;

(f)

ukrepe v zvezi s postopki za izvajanje okvira Unije za preselitev [in
humanitarni sprejem] ali nacionalnih programov za preselitev, ki so združljivi z
okvirom Unije za preselitev;

(g)

predaje upravičencev do mednarodne zaščite;

(h)

okrepitev zmogljivosti tretjih držav za izboljšanje zaščite oseb, ki potrebujejo
zaščito;

(i)

vzpostavitev, oblikovanje in izboljšanje učinkovitih alternativ pridržanju, zlasti
v zvezi z mladoletniki brez spremstva in družinami.

V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(b) sklad zlasti podpira:
(a)

informacijske svežnje in kampanje za ozaveščanje o zakonitih migracijskih
poteh v Unijo, vključno s pravnim redom Unije na področju zakonitih migracij;

(b)

razvoj programov za prihod v Unijo, kot so programi krožnih ali začasnih
migracij, vključno z usposabljanjem za izboljšanje zaposljivosti;

(c)

sodelovanje med tretjimi državami ter agencijami in zavodi za zaposlovanje in
službami za priseljevanje držav članic;
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(d)

oceno znanj, spretnosti in kvalifikacij, pridobljenih v tretji državi, vključno z
njihovo preglednostjo in skladnostjo z znanji, spretnostmi in kvalifikacijami, ki
se lahko pridobijo v državi članici;

(e)

pomoč pri prošnjah za združitev družine v smislu Direktive Sveta 2003/86/ES6;

(f)

pomoč v zvezi s spremembo statusa državljanov tretjih držav, ki že zakonito
prebivajo v državi članici, zlasti kar zadeva pridobitev statusa zakonitega
prebivanja, določenega na ravni Unije;

(g)

ukrepe za zgodnje vključevanje, kot so prilagojena podpora glede na potrebe
državljanov tretjih držav in programi vključevanja, ki se osredotočajo na
izobraževanje, jezik in druga usposabljanja, kot so tečaji državljanske vzgoje in
poklicno svetovanje;

(h)

ukrepe za spodbujanje enakosti pri dostopu do javnih in zasebnih storitev ter
njihovem zagotavljanju državljanom tretjih držav, vključno z njihovo
prilagoditvijo potrebam ciljne skupine;

(i)

celostno sodelovanje med različnimi vladnimi in nevladnimi organi, vključno s
centri za usklajeno podporo vključevanju, kot so točke „vse na enem mestu“;

(j)

ukrepe, ki omogočajo in podpirajo uvajanje državljanov tretjih držav v družbo
sprejemnico in njihovo aktivno udeležbo v njej, ter ukrepe, ki spodbujajo
sprejetje s strani družbe sprejemnice;

(k)

izmenjavo in dialog med državljani tretjih držav, družbo sprejemnico in
javnimi organi, vključno s posvetovanjem z državljani tretjih držav, ter
medkulturni in medverski dialog.

V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(c) sklad zlasti podpira:
(a)

sprejemno infrastrukturo ali infrastrukturo za pridržanje, vključno z možnostjo
skupne uporabe te infrastrukture s strani več držav članic;

(b)

uvedbo, oblikovanje in izboljšanje učinkovitih alternativ pridržanju, zlasti v
zvezi z mladoletniki brez spremstva in družinami;

(c)

uvedbo in okrepitev neodvisnih in učinkovitih sistemov za spremljanje
prisilnega vračanja iz člena 8(6) Direktive 2008/115/ES7;

(d)

boj proti spodbudam za nedovoljene migracije, med drugim tudi proti
zaposlovanju migrantov brez urejenega statusa, in sicer prek učinkovitih in
ustreznih inšpekcijskih pregledov na podlagi ocene tveganja, usposabljanja
osebja, vzpostavitve in izvajanja mehanizmov, s katerimi lahko migranti brez
urejenega statusa zahtevajo povračilo plačil in vložijo pritožbe zoper svoje
delodajalce, ali informacijskih kampanj in kampanj za ozaveščanje

Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251,
3.10.2003, str. 12–18).
Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih
in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L
348, 24.12.2008, str. 98).
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delodajalcev in migrantov brez urejenega statusa o njihovih pravicah in
obveznostih na podlagi Direktive 2009/52/ES8;
(e)

pripravo vrnitve, vključno z ukrepi, ki vodijo do izdaje odločb o vrnitvi,
identifikacijo državljanov tretjih držav, izdajo potnih listin in iskanje družine;

(f)

sodelovanje s konzularnimi organi in službami za priseljevanje ali drugimi
ustreznimi organi in službami tretjih držav za pridobitev potnih listin, lažje
vračanje in zagotovitev ponovnega sprejema, vključno z napotitvijo uradnikov
za zvezo v tretje države;

(g)

pomoč pri vračanju, zlasti pomoč pri prostovoljnem vračanju in informacije o
programih pomoči pri prostovoljnem vračanju;

(h)

operacije odstranitve, vključno s povezanimi ukrepi, v skladu s standardi,
določenimi v pravu Unije, razen prisilnih sredstev;

(i)

ukrepe v podporo trajni vrnitvi in reintegraciji povratnika;

(j)

objekte in storitve v tretjih državah, ki zagotavljajo ustrezno začasno nastanitev
in sprejem ob prihodu, med drugim tudi za mladoletnike brez spremstva in
druge ranljive skupine, v skladu z mednarodnimi standardi;

(k)

sodelovanje s tretjimi državami pri boju proti nedovoljenim migracijam ter
učinkovitem vračanju in ponovnem sprejemu, med drugim tudi v okviru
izvajanja sporazumov o ponovnem sprejemu in drugih dogovorov;

(l)

ukrepe za ozaveščanje o ustreznih zakonitih poteh za priseljevanje in tveganjih,
povezanih z nezakonitim priseljevanjem;

(m) tretje države in ukrepe v njih, vključno z infrastrukturo, opremo in drugimi
ukrepi, če prispevajo k učinkovitejšemu sodelovanju med tretjimi državami ter
Unijo in njenimi državami članicami pri vračanju in ponovnem sprejemu.
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Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih
glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L
168, 30.6.2009, str. 24–32).
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PRILOGA IV
Ukrepi, upravičeni do višje stopnje sofinanciranja v skladu s členoma 12(2) in 13(7)

SL

–

Ukrepi za vključevanje, ki jih izvajajo lokalni in regionalni organi ter organizacije
civilne družbe,

–

ukrepi za razvoj in izvajanje učinkovitih alternativ pridržanju,

–

programi pomoči pri prostovoljnem vračanju in programi integracije ter s tem
povezane dejavnosti,

–

ukrepi za ranljive osebe in prosilce za mednarodno zaščito s posebnimi potrebami
glede sprejema in/ali postopkovnimi potrebami, vključno z ukrepi za zagotovitev
učinkovite zaščite otrok pri migracijah, zlasti tistih brez spremstva.
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PRILOGA V
Glavni kazalniki smotrnosti iz člena 28(1)
Specifični cilj 1: okrepiti in razviti vse vidike skupnega evropskega azilnega sistema,
vključno z njegovo zunanjo razsežnostjo:
1.

število oseb, preseljenih s podporo sklada;

2.

število oseb v sistemu sprejema v primerjavi s številom prosilcev za azil;

3.

konvergenca stopenj priznanja zaščite za prosilce za azil iz iste države.

Specifični cilj 2: podpirati zakonite migracije v države članice, vključno s prispevanjem k
vključevanju državljanov tretjih držav:
1.

število oseb, ki so sodelovale pri ukrepih pred odhodom, podprtih iz sklada;

2.

število oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada, in so
poročale, da so ukrepi koristili njihovemu zgodnjemu vključevanju, v primerjavi s
skupnim številom oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz
sklada.

Specifični cilj 3: prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotoviti učinkovitost
vrnitve in ponovnega sprejema v tretjih državah:

SL

1.

število vrnitev na podlagi odredbe o zapustitvi ozemlja v primerjavi s številom
državljanov tretjih držav, ki so jim bile takšne odredbe izdane;

2.

število povratnikov, ki so prejeli pomoč za reintegracijo pred vrnitvijo ali po njej,
sofinancirano iz sklada, v primerjavi s skupnim številom vrnitev, podprtih iz sklada.
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PRILOGA VI
Vrste intervencij
RAZPREDELNICA 1: KODE ZA RAZSEŽNOST „PODROČJE INTERVENCIJE“
I.
001

Pogoji za sprejem

002

Azilni postopki

003

Izvajanje pravnega reda Unije

004

Otroci v migracijah

005

Osebe s posebnimi potrebami glede sprejema in postopkovnimi potrebami

006

Preselitev

007

Prizadevanja za solidarnost med državami članicami

008

Operativna podpora
II.

SL

Skupni evropski azilni sistem

Zakonite migracije in vključevanje

001

Razvoj strategij vključevanja

002

Žrtve trgovine z ljudmi

003

Ukrepi za vključevanje – informiranje in usmerjanje, točke „vse na enem mestu“

004

Ukrepi za vključevanje – jezikovno usposabljanje

005

Ukrepi za vključevanje – državljanska vzgoja in druga usposabljanja

006

Ukrepi za vključevanje – uvajanje, udeležba in stiki z družbo gostiteljico

007

Ukrepi za vključevanje – osnovne potrebe

008

Ukrepi pred odhodom

009

Programi mobilnosti
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010

Pridobitev statusa zakonitega prebivanja
III.

Vračanje

001

Alternative pridržanju

002

Pogoji za sprejem/pridržanje

003

Postopki vračanja

004

Pomoč pri prostovoljnem vračanju

005

Pomoč pri reintegraciji

006

Operacije odstranitve/vračanja

007

Sistem za spremljanje prisilnega vračanja

008

Ranljive osebe/mladoletniki brez spremstva

009

Ukrepi za odpravljanje spodbud za nedovoljene migracije

010

Operativna podpora
IV.

Tehnična pomoč

001

Informiranje in komuniciranje

002

Priprava, izvajanje, spremljanje in kontrola

003

Ocenjevanje in študije, zbiranje podatkov

004

Krepitev zmogljivosti

RAZPREDELNICA 2: KODE ZA RAZSEŽNOST „VRSTA UKREPA“
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001

Razvoj nacionalnih strategij

002

Krepitev zmogljivosti

003

Izobraževanje in usposabljanje za državljane tretjih držav
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004

Razvoj statističnih orodij, metod in kazalnikov

005

Izmenjava informacij in dobrih praks

006

Skupni ukrepi/operacije (med državami članicami)

007

Kampanje in informiranje

008

Izmenjava in napotitev strokovnjakov

009

Študije, pilotni projekti, ocene tveganja

010

Pripravljalne, nadzorne, upravne in tehnične dejavnosti

011

Zagotavljanje pomoči in podpornih storitev za državljane tretjih držav

012

Infrastruktura

013

Oprema

RAZPREDELNICA 3: KODE ZA RAZSEŽNOST „NAČINI IZVAJANJA“
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001

Posebni ukrep

002

Nujna pomoč

003

Sodelovanje s tretjimi državami

004

Ukrepi v tretjih državah

005

Ukrepi iz Priloge IV
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PRILOGA VII
Ukrepi, upravičeni do operativne podpore
V okviru specifičnega cilja glede okrepitve in razvoja vseh vidikov skupnega evropskega
azilnega sistema, vključno z njegovo zunanjo razsežnostjo, in specifičnega cilja glede
prispevanja k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotavljanja učinkovitosti vrnitve in
ponovnega sprejema v tretjih državah operativna podpora zajema:

SL

–

stroške zaposlenih,

–

stroške storitev, kot je vzdrževanje ali zamenjava opreme,

–

stroške storitev, kot sta vzdrževanje in popravilo infrastrukture.
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PRILOGA VIII
Kazalniki učinka in rezultatov iz člena 28(3)
Specifični cilj 1: okrepiti in razviti vse vidike skupnega evropskega azilnega sistema,
vključno z njegovo zunanjo razsežnostjo:
1.

število oseb iz ciljnih skupin, ki jim je zagotovljena pomoč s podporo iz sklada:
(a)

število oseb iz ciljnih skupin, ki prejemajo informacije in pomoč med celotnim
azilnim postopkom;

(b)

število oseb iz ciljnih skupin, ki prejemajo pravno pomoč in zastopanje;

(c)

število ranljivih oseb, žrtev trgovine z ljudmi in mladoletnikov brez spremstva,
ki prejemajo posebno pomoč;

2.

zmogljivost (tj. število mest) nove sprejemne nastanitvene infrastrukture,
vzpostavljene v skladu s skupnimi zahtevami za sprejemne pogoje, določenimi v
pravnem redu Unije, in obstoječe sprejemne nastanitvene infrastrukture, izboljšane v
skladu z istimi zahtevami na podlagi projektov, podprtih iz sklada, in delež glede na
celotno sprejemno nastanitveno zmogljivost;

3.

število mest, prilagojenih mladoletnikom brez spremstva, podprtih iz sklada, v
primerjavi s skupnim številom mest, prilagojenih mladoletnikom brez spremstva;

4.

število oseb, usposobljenih s pomočjo sklada na področju vprašanj, povezanih z
azilom, in to število kot delež celotnega števila osebja, usposobljenega na področju
teh vprašanj;

5.

število prosilcev za mednarodno zaščito, predanih iz ene države članice v drugo s
podporo sklada;

6.

število oseb, preseljenih s podporo sklada;

Specifični cilj 2: podpirati zakonite migracije v države članice, vključno s prispevanjem k
vključevanju državljanov tretjih držav:
1.

število oseb, ki so sodelovale pri ukrepih pred odhodom, podprtih iz sklada;

2.

število lokalnih in regionalnih organov, ki so izvedli ukrepe za vključevanje s
podporo iz sklada;

3.

število oseb, ki so sodelovale pri ukrepih, podprtih iz sklada in osredotočenih na:

4.
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(a)

izobraževanje in usposabljanje;

(b)

vključevanje na trg dela;

(c)

dostop do osnovnih storitev ter

(d)

aktivno udeležbo in socialno vključenost;

število oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada, in so
poročale, da so ukrepi koristili njihovemu zgodnjemu vključevanju, v primerjavi s
skupnim številom oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz
sklada.
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Specifični cilj 3: prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotoviti učinkovitost
vrnitve in ponovnega sprejema v tretjih državah:
1.

število mest v centrih za pridržanje, ustvarjenih/prenovljenih s podporo iz sklada, v
primerjavi s skupnim številom ustvarjenih/prenovljenih mest v centrih za pridržanje;

2.

število oseb, usposobljenih za vprašanja v zvezi z vračanjem s pomočjo sklada;

3.

število povratnikov, katerih vrnitev je bila sofinancirana iz sklada, v primerjavi s
skupnim številom vrnitev na podlagi odredbe o zapustitvi ozemlja:

4.
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(a)

osebe, ki so se vrnile prostovoljno;

(b)

osebe, ki so bile odstranjene;

število povratnikov, ki so prejeli pomoč za reintegracijo pred vrnitvijo ali po njej,
sofinancirano iz sklada, v primerjavi s skupnim številom vrnitev, podprtih iz sklada.
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