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LIITE I
Ohjelmien rahoituksen kohdentamisen perusteet yhteistyöhön perustuvassa
hallinnoinnissa
1.

2.

3.

11 artiklassa tarkoitetut käytettävissä olevat varat jaetaan jäsenvaltioiden kesken
seuraavasti:
a)

Kukin jäsenvaltio saa rahastosta 5 000 000 euron kiinteän määrän yksinomaan
ohjelmakauden alussa.

b)

Loput 11 artiklassa tarkoitetuista varoista jaetaan seuraavien perusteiden
mukaisesti:

–

30 % – turvapaikka-asiat;

–

30 % – laillinen muuttoliike ja kotouttaminen;

–

40 % – laiton muuttoliike ja palauttamiset.

Turvapaikka-asioiden suhteen otetaan huomioon seuraavat perusteet, joiden
painotukset ovat seuraavat:
a)

30 % suhteessa niiden henkilöiden määrään, jotka kuuluvat johonkin
seuraavista luokista:

–

kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, joille on
myönnetty Geneven yleissopimuksessa määritelty pakolaisasema;

–

kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka saavat
uudelleenlaaditussa direktiivissä 2011/95/EU1 tarkoitettua toissijaista suojelua;

–

Kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka saavat
direktiivissä 2001/55/EY2 tarkoitettua tilapäistä suojelua.

b)

60 % suhteessa niiden kolmansien maiden kansalaisten määrään, jotka ovat
hakeneet kansainvälistä suojelua.

c)

10 %
suhteessa
niiden
kolmansien
maiden
kansalaisten
tai
kansalaisuudettomien henkilöiden määrään, joita ollaan uudelleensijoittamassa
tai jotka on jo sijoitettu uudelleen.

Laillisen muuttoliikkeen ja kotouttamisen suhteen otetaan huomioon seuraavat
perusteet, joiden painotukset ovat seuraavat:
a)
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40 % suhteessa jäsenvaltiossa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten
kokonaismäärään.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011,
vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi
kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista
suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (EUVL L 337, 20.12.2011, s.
9–26).
Tieto otetaan huomioon ainoastaan, jos käynnistetään vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun
antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukottaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä
näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten
tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi 20 päivänä heinäkuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin
2001/55/EY (EYVL L 212, 7.8.2001, s. 12–23) mukaiset toimet.
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4.

60 % suhteessa niiden kolmansien maiden kansalaisten määrään, jotka ovat
saaneet ensimmäisen oleskeluluvan.

c)

Edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua määrää laskettaessa ei kuitenkaan
oteta huomioon seuraavia ryhmiä:

–

Kolmansien maiden kansalaiset, joille myönnetään ensimmäinen työhön
liittyvä oleskelulupa, joka on voimassa alle 12 kuukautta;

–

Kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat saaneet maahanpääsyluvan
opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten
neuvoston direktiivin 2004/114/EY3 tai tapauksen mukaan direktiivin (EU)
2016/8014 mukaisesti;

–

Kolmansien maiden kansalaiset, jotka ovat saaneet maahanpääsyluvan
tieteellistä tutkimusta varten neuvoston direktiivin 2005/71/EY5 tai tapauksen
mukaan direktiivin (EU) 2016/801 mukaisesti.

Laittoman muuttoliikkeen torjunnan sekä palautusten suhteen otetaan huomioon
seuraavat perusteet, joiden painotukset ovat seuraavat:
a)

50 prosenttia suhteessa niiden kolmansien maiden kansalaisten määrään, jotka
eivät täytä tai eivät enää täytä jäsenvaltion alueelle saapumisen ja siellä
oleskelun edellytyksiä ja joista on annettu kansallisen ja/tai yhteisön
lainsäädännön mukainen palauttamispäätös eli hallinnollinen tai oikeudellinen
päätös tai toimi, jolla oleskelu todetaan laittomaksi ja määrätään paluuvelvoite;

b)

50 prosenttia suhteessa niiden kolmansien maiden kansalaisten määrään, jotka
ovat tosiasiallisesti poistuneet jäsenvaltion alueelta hallinnollisen tai
oikeudellisen määräyksen nojalla, riippumatta siitä onko maasta poistuminen
tapahtunut vapaaehtoisesti vai pakkoon perustuen.

5.

Vertailuluvut alustavia määrärahoja varten ovat viimeisimmät komission (Eurostatin)
tuottamat vuotuiset tilastotiedot, jotka kattavat edeltävät kolme kalenterivuotta
jäsenvaltioiden tämän asetuksen unionin lainsäädännön mukaisena ensimmäisenä
soveltamispäivänä toimittamien tietojen perusteella. Vertailuluvut väliarviointeja
varten ovat viimeisimmät komission (Eurostatin) tuottamat vuotuiset tilastotiedot,
jotka kattavat edeltävät kolme kalenterivuotta ja jotka ovat saatavilla vuonna 2024
tehtävän väliarvioinnin aikaan jäsenvaltioiden unionin lainsäädännön mukaisesti
toimittamien tietojen perusteella. Jos jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet komissiolle
(Eurostatille) kyseisiä tilastoja, niiden on toimitettava alustavia tietoja
mahdollisimman pian.

6.

Ennen kuin komissio (Eurostat) hyväksyy kyseiset tiedot vertailuluvuiksi, se arvioi
tilastotietojen laadun, vertailtavuuden ja täydellisyyden tavanomaisten menettelyjen
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b)

Neuvoston direktiivi 2004/114/EY, annettu 13 päivänä joulukuuta 2004, kolmansien maiden
kansalaisten opiskelua, opiskelijavaihtoa, palkatonta harjoittelua tai vapaaehtoistyötä varten tapahtuvan
maahanpääsyn edellytyksistä (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 12–18).
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/801, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016,
tutkimusta, opiskelua, harjoittelua, vapaaehtoistyötä, oppilasvaihto-ohjelmaa tai koulutushanketta ja au
pairina työskentelyä varten tapahtuvan kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun
edellytyksistä (EUVL L 132, 21.5.2016, s. 21–57).
Neuvoston direktiivi 2005/71/EY, annettu 12 päivänä lokakuuta 2005, kolmansien maiden kansalaisten
erityisestä maahanpääsymenettelystä tieteellistä tutkimusta varten, (EUVL L 289, 3.11.2005, s. 15–22).
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mukaisesti. Jäsenvaltioiden on toimitettava komission (Eurostat) pyynnöstä sille
kaikki tätä varten tarvittavat tiedot.
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LIITE II
Täytäntöönpanotoimenpiteet
1.

2.

3.

FI

Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetyn erityistavoitteen
saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:
a)

unionin säännöstön ja Euroopan yhteiseen turvapaikkajärjestelmään liittyvien
painopisteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen;

b)

jäsenvaltioiden
turvapaikkajärjestelmien
infrastruktuurin ja palvelujen osalta tarvittaessa;

c)

jäsenvaltioiden yhteisvastuullisuuden ja vastuunjaon lisääminen varsinkin niitä
jäsenvaltioita kohtaan, joihin muuttovirrat vaikuttavat voimakkaimmin, sekä
tuen antaminen jäsenvaltioille, jotka osallistuvat yhteisvastuutoimiin;

d)

yhteisvastuullisuuden ja yhteistyön lisääminen niiden kolmansien maiden
kanssa, joihin muuttovirrat vaikuttavat, esimerkiksi uudelleensijoittamisen ja
muiden sellaisten laillisten keinojen kautta, jotka johtavat suojan saamiseen
unionista, sekä kumppanuus ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa
muuttoliikkeen hallitsemiseksi.

kapasiteetin

tukeminen

Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetyn erityistavoitteen
saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:
a)

niiden politiikkojen kehittämisen ja toteuttamisen tukeminen, joilla edistetään
laillista muuttoliikettä ja laillista muuttoliikettä koskevaa unionin säännöstöä;

b)

alkuvaiheen kotouttamistoimien edistäminen kolmansien maiden kansalaisten
sosiaalisen ja taloudellisen osallisuuden edistämistä varten, heidän
valmistamisensa osallistumaan aktiivisesti vastaanottavaan yhteiskuntaan ja
tulemaan siellä hyväksytyiksi erityisesti paikallisten ja alueellisten
viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen avulla.

Rahasto edistää 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa esitetyn erityistavoitteen
saavuttamista keskittymällä seuraaviin täytäntöönpanotoimenpiteisiin:
a)

infrastruktuuria, menettelyjä ja palveluja koskevan unionin säännöstön ja
politiikan painopisteiden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen;

b)

palauttamisen hallintaa koskevan yhdennetyn ja koordinoidun lähestymistavan
tukeminen unionin ja jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan kehittää valmiuksia
tehokkaaseen ja kestävään palauttamispolitiikkaan ja vähentää laittoman
muuttoliikkeen kannustimia;

c)

tuetun vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotouttamisen tukeminen;

d)

yhteistyön lisääminen kolmansien maiden kanssa ja niiden valmiuksien
lisääminen takaisinottosopimusten ja muiden järjestelyjen toteuttamiseksi ja
kestävän paluun mahdollistamiseksi.
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LIITE III
Tuen soveltamisala
1.

2.

FI

Rahastosta tuetaan 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun toimintapoliittisen tavoitteen
suhteen erityisesti seuraavia:
a)

turvapaikka-asioita, laillista muuttoliikettä, kotouttamista, palauttamista ja
laitonta muuttoliikettä koskevien kansallisten strategioiden vahvistaminen ja
kehittäminen;

b)

hallinnollisten rakenteiden, järjestelmien ja välineiden perustaminen ja
esimerkiksi paikallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien henkilöstön
koulutus;

c)

politiikkojen ja menettelyjen kehittäminen, seuranta ja arviointi esimerkiksi
tiedon kokoamisen ja vaihdon osalta, yhteisten tilastollisten välineiden,
menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen ja soveltaminen edistymisen
mittaamiseksi ja toimintapoliittisen kehityksen arvioimiseksi;

d)

tiedon, parhaiden käytänteiden ja strategioiden vaihtaminen, keskinäinen
oppiminen, tutkimukset, yhteisten toimien ja operaatioiden kehittäminen ja
toteuttaminen ja rajatylittävien yhteistyöverkostojen perustaminen;

e)

apu- ja tukipalvelut, jotka vastaavat kyseisen henkilön asemaa ja tarpeita,
erityisesti muita heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta;

f)

toimet, joilla pyritään lisäämään turvapaikka-asioiden, kotouttamisen, laillisen
muuttoliikkeen ja palauttamispolitiikan tuntemusta sidosryhmien ja
kansalaisten keskuudessa;

Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdassa a kohdassa tarkoitetun erityistavoitteen
suhteen erityisesti seuraavia toimia:
a)

aineellisen avun, myös rajalla annettavan avun antaminen;

b)

turvapaikkamenettelyjen toteuttaminen;

c)

niiden hakijoiden yksilöiminen,
vastaanottoon liittyviä tarpeita;

d)

vastaanottoon
liittyvän
majoitusinfrastruktuurin
perustaminen
tai
parantaminen, esimerkiksi tällaisen infrastruktuurin yhteinen käyttö usean
jäsenvaltion kesken;

e)

jäsenvaltioiden valmiuksien parantaminen alkuperämaita koskevan tiedon
keräämisessä, analysoinnissa ja levittämisessä;

f)

toimet, jotka liittyvät uudelleensijoittamista [ja humanitaarista maahanpääsyä]
koskevan unionin kehyksen tai uudelleensijoittamista koskevaa unionin
kehystä vastaavien kansallisten järjestelyjen täytäntöönpanomenettelyjen
toteuttamiseen;

g)

kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden siirrot;

h)

kolmansien maiden valmiuksien lisääminen suojelun tarpeessa olevien
henkilöiden suojelun parantamisessa;

i)

tehokkaiden säilöönoton vaihtoehtojen perustaminen, kehittäminen ja
parantaminen erityisesti ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten ja perheiden
kohdalla.
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3.

4.

Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdassa b alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen
suhteen erityisesti seuraavia:
a)

tietopaketit ja -kampanjat, joilla lisätään laillisten unionin suuntautuvien
muuttoliikekanavien ja unionin laillista muuttoliikettä koskevan säännöstön
tuntemusta;

b)

unioniin suuntautuvien liikkuvuusjärjestelyjen, esimerkiksi kiertomuuttoon ja
väliaikaiseen muuttoon liittyvien järjestelyjen kehittäminen, myös koulutus
työllistymisen edistämiseksi;

c)

kolmansien
maiden
ja
jäsenvaltioiden
yksityisten
ja
julkisten
työnvälityspalvelujen sekä maahanmuuttoviranomaisten välinen yhteistyö;

d)

kolmannessa maassa hankitun ammattitaidon ja -pätevyyden arviointi sekä
niiden avoimuus ja yhteensopivuus jäsenvaltioon vastaaviin nähden;

e)

avustaminen
neuvoston
direktiivissä
2003/86/EY6
perheenyhdistämistä koskevien hakemusten osalta;

f)

apu jäsenvaltiossa jo laillisesti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen
aseman muutoksen yhteydessä erityisesti kun kyseessä on unionin tasolla
määritellyn laillisen oleskelun aseman saaminen;

g)

alkuvaiheen kotouttamistoimet kuten kolmansien maiden kansalaisten
tarpeiden mukaan räätälöity tuki ja kotouttamisohjelmat, joilla keskitytään
koulutukseen, kieleen ja muuhun koulutukseen, esimerkiksi kansalaistaidon
kursseihin ja ammatilliseen ohjaukseen;

h)

toimet, joilla edistetään kolmansien maiden kansalaisten yhtäläisiä
mahdollisuuksia saada ja käyttää julkisia tai ja yksityisiä palveluja ja niiden
mukauttaminen kohderyhmän tarpeisiin;

i)

julkisten ja yksityisten elinten välinen kokonaisvaltainen yhteistyö myös
koordinoitujen kotouttamisen tukikeskusten, esimerkiksi keskitettyjen
asiointipisteiden, kautta;

j)

toimet, joilla mahdollistetaan kolmansien maiden kansalaisten tutustuttaminen
ja aktiivinen osallistuminen vastaanottavaan yhteiskuntaan ja toimet, joilla
edistetään kolmansien maiden kansalaisten hyväksymistä vastaanottavassa
yhteiskunnassa;

k)

kolmansien maiden kansalaisten, vastaanottavan yhteiskunnan ja viranomaisten
keskinäisen yhteydenpidon ja vuoropuhelun edistäminen, myös kolmansien
maiden kansalaisten kuulemisen sekä kulttuurien ja uskontojen välisen
vuoropuhelun kautta.

Rahastosta tuetaan 3 artiklan 2 kohdassa c alakohdassa tarkoitetun erityistavoitteen
suhteen erityisesti seuraavia:
a)
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tarkoitettua

vastaanottoon tai säilöönottoon liittyvä infrastruktuuri, myös mahdollisuus, että
tätä infrastruktuuria käyttää useampi kuin yksi jäsenvaltio;

Neuvoston direktiivi 2003/86/EY, annettu 22
perheenyhdistämiseen (EUVL L 251, 3.10.2003, s. 12).
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b)

tehokkaiden säilöönoton vaihtoehtojen käyttöönotto, kehittäminen ja
parantaminen erityisesti ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten ja perheiden
kohdalla;

c)

direktiivin 2008/115/EY7 8 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen pakkoon
perustuvaa palauttamista koskevien riippumattomien ja tehokkaiden
seurantajärjestelmien käyttöönotto ja lujittaminen;

d)

laittoman muuttoliikkeen kannustimien, myös laittomien muuttajien
työllistämisen, torjuminen tehokkaiden ja riittävien, riskinarviointiin
perustuvien tarkastusten kautta, henkilöstön kouluttaminen, sellaisen
mekanismien perustaminen ja toteuttaminen, joiden kautta laittomat muuttajat
voivat vaatia maksuja takaisin ja tehdä valituksia työnantajistaan, työnantajille
ja laittomille muuttajille suunnatut tiedotuskampanjat heidän direktiivin
2009/52/EY8 mukaisista oikeuksistaan;--

e)

palauttamisen valmistelu, myös palauttamispäätöksen antamiseen johtavat
toimenpiteet,
kolmansien
maiden
kansalaisten
tunnistaminen,
matkustusasiakirjojen myöntäminen ja perheenjäsenten jäljittäminen;

f)

yhteistyö kolmansien maiden konsuli- ja maahanmuuttoviranomaisten tai
muiden asianomaisten viranomaisten ja palvelujen kanssa tavoitteena hankkia
matkustusasiakirjoja, helpottaa palauttamista ja varmistaa takaisinotto
esimerkiksi käyttämällä kolmansien maiden kansallisia yhteyshenkilöitä;-

g)

tuki palauttamiseen, erityisesti tuettu vapaaehtoinen paluu ja tiedot tuetun
vapaaehtoisen paluun ohjelmista;

h)

maastapoistamisoperaatiot sekä niihin liittyvät toimenpiteet unionin oikeudessa
asetettujen vaatimusten mukaisesti, pakkokeinoihin liittyviä välineitä lukuun
ottamatta;

i)

toimenpiteet, joilla tuetaan palautettavan henkilön kestävää paluuta ja
uudelleenkotoutumista;

j)

asianmukaiset väliaikaiset majoitus- ja vastaanottotilat ja -palvelut kolmansissa
maissa sinne saavuttaessa, myös ilman huoltajaa saapuvia alaikäisiä ja muita
heikommassa asemassa olevia ryhmiä varten kansainvälisten normien
mukaisesti;

k)

yhteistyö kolmansien maiden kanssa laittoman muuttoliikkeen torjumisen ja
tehokkaiden palautus- ja takaisinottotoimien alalla, myös osana
takaisinottosopimusten ja muiden järjestelyjen toteuttamista;

l)

toimenpiteet, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta maahanmuuttoa koskevista
asianmukaisista laillisista väylistä ja laittoman muuttoliikkeen riskeistä;

m)

tuki kolmansille maille ja toimet kolmansissa maissa esimerkiksi
infrastruktuuriin, laitteisiin ja muihin toimenpiteisiin liittyen, mikäli nämä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,
jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien
kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/52/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, maassa
laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavia seuraamuksia ja
toimenpiteitä koskevista vähimmäisvaatimuksista (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 24–32).
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edistävät tehokasta yhteistyötä kolmansien maiden ja unionin ja sen
jäsenvaltioiden välillä palauttamisen ja takaisinoton aloilla.
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LIITE IV
Toimet, joiden yhteisrahoitusosuus voi olla suurempi 12 artiklan 2 kohdan ja 13 artiklan
7 kohdan mukaisesti

FI

–

Paikallisten ja alueellisten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen toteuttamat
kotouttamistoimenpiteet;

–

Toimet tehokkaiden vaihtoehtojen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi säilöönotolle;

–

Tuettu vapaaehtoinen paluu ja uudelleenkotouttamisohjelmat ja niihin liittyvät
toiminnot;

–

Toimet, jotka on kohdennettu muita heikommassa asemassa oleviin henkilöihin ja
sellaisiin kansainvälistä suojelua hakeviin henkilöihin, joilla on erityisiä
vastaanottoon ja/tai menettelyihin liittyviä tarpeita, myös toimenpiteet, joilla
varmistetaan lasten, erityisesti ilman huoltajaa saapuvien, lasten suojelu
muuttoliikkeen yhteydessä.
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LIITE V
28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut keskeiset tuloksellisuuden indikaattorit
Erityistavoite 1: Vahvistetaan ja kehitetään yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän
kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta:
1.

Rahaston tuella uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä.

2.

Vastaanottojärjestelmän
piirissä
turvapaikanhakijoiden määrään.

3.

Samasta maasta
lähentäminen.

tulevien

olevien

henkilöiden

turvapaikanhakijoiden

suojelun

määrä

verrattuna

tunnustamisasteen

Erityistavoite 2: Jäsenvaltioihin suuntautuvan laillisen muuttoliikkeen tukeminen, myös
kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistämiseksi:
1.

Rahastosta tuettuihin lähtöä edeltäviin toimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden
määrä.

2.

Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat osallistuneet rahastosta tuettuihin
kotouttamistoimenpiteisiin ja jotka ovat raportoineet, että toimenpiteet olivat
hyödyllisiä heidän alkuvaiheen kotouttamiselleen, verrattuna rahastosta tuettuihin
kotouttamistoimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärään.

Erityistavoite 3: Laittoman muuttoliikkeen torjuntaan osallistuminen sekä palauttamisen ja
takaisinoton tehokkuuden varmistaminen kolmansissa maissa:

FI

1.

Maastapoistumismääräyksen nojalla maasta poistuneiden määrä verrattuna niiden
kolmansien maiden kansalaisten määrään, jotka on määrätty poistumaan maasta.

2.

Rahastosta osarahoitettua paluuta edeltävää tai sen jälkeistä uudelleenkotoutumista
koskevaa apua saaneiden paluumuuttajien määrä verrattuna kaikkien rahaston tuella
palanneiden määrään.
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LIITE VI
Tukitoimityypit
TAULUKKO 1: TUKITOIMIEN KOODIT
I.

Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä

001

Vastaanotto-olosuhteet

002

Turvapaikkakäytännöt

003

Unionin säännöstön täytäntöönpano

004

Lasten asema muuttoliikkeessä

005

Henkilöt, joilla on erityisiä vastaanottoon ja menettelyihin liittyviä tarpeita

006

Uudelleensijoittaminen

007

Jäsenvaltioiden väliseen yhteisvastuuseen tähtäävät toimet

008

Operatiivinen tuki
II.

FI

Laillinen muuttoliike ja kotouttaminen

001

Kotouttamisstrategioiden kehittäminen

002

Ihmiskaupan uhrit

003

Kotouttamistoimenpiteet – tiedotus ja orientaatio, keskitetyt asiointipisteet

004

Kotouttamistoimenpiteet – kielikoulutus

005

Kotouttamistoimenpiteet – kansalaistaitokurssit ja muu koulutus

006

Kotouttamistoimenpiteet – esittely, osallistuminen, yhteydenpito vastaanottavan
yhteiskunnan kanssa

007

Kotouttamistoimenpiteet – perustarpeet

008

Lähtöä edeltävät toimenpiteet

009

Liikkuvuusjärjestelyt
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010

Laillisen oleskeluluvan saaminen
III.

Palauttaminen

001

Vaihtoehdot säilöönotolle

002

Vastaanoton/säilöönoton olosuhteet

003

Palauttamismenettelyt

004

Tuettu vapaaehtoinen paluu

005

Uudelleenkotoutumista koskeva apu

006

Muutto/palautustoimet

007

Pakkoon perustuvan paluun valvontajärjestelmä

008

Muita heikommassa asemassa olevat henkilöt / ilman huoltajaa saapuvat alaikäiset

009

Toimenpiteet, joilla puututaan laittoman muuttoliikkeen kannustimiin

010

Operatiivinen tuki
IV.

Tekninen tuki

001

Tiedotus ja viestintä

002

Valmistelu, täytäntöönpano, seuranta ja valvonta

003

Arviointi ja selvitykset, tietojenkeruu

004

Valmiuksien kehittäminen

TAULUKKO 2: TOIMITYYPPIEN KOODIT
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001

Kansallisten strategioiden kehittäminen

002

Valmiuksien kehittäminen

003

Kolmansien maiden kansalaisten koulutus
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004

Tilastollisten välineiden, menetelmien ja indikaattoreiden kehittäminen

005

Tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihto

006

(Jäsenvaltioiden) yhteiset toimet/operaatiot

007

Kampanjat ja tiedotus

008

Asiantuntijoiden vaihto ja tilapäinen siirto

009

Tutkimukset, pilottihankkeet, riskienarviointi

010

Valmistelu- ja seurantatoimet, hallinnolliset ja tekniset toimet

011

Apu- ja tukipalveluiden tarjoaminen kolmansien maiden kansalaisille

012

Infrastruktuuri

013

Välineistö

TAULUKKO 3: TOTEUTUSTAPOJEN KOODIT

FI

001

Erityistoimet

002

Hätäapu

003

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

004

Kolmansissa maissa toteutettavat toimet

005

Liitteessä IV luetellut toimet
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LIITE VII
Operatiiviseen tukeen oikeutetut toimet
Erityistavoitteessa, joka koskee kaikkien Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän eri
osatekijöiden, myös ulkoisen ulottuvuuden, lujittamista ja kehittämistä, ja erityistavoitteessa,
joka koskee laittoman muuttoliikkeen torjuntaa sekä palauttamisen ja takaisinoton
tehokkuuden varmistamista kolmansissa maissa, operatiivinen tuki kattaa seuraavat:

FI

–

henkilöstökustannukset;

–

käyttöönottokustannukset, esimerkiksi välineistön huolto tai korvaaminen;

–

käyttöönottokustannukset, esimerkiksi infrastruktuurin huolto tai korjaaminen.
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LIITE VIII
28 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut keskeiset tuotos- ja tulosindikaattorit
Erityistavoite 1: Vahvistetaan ja kehitetään yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän
kaikkia näkökohtia, myös sen ulkoista ulottuvuutta:
1.

Niiden kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä, joille on annettu apua rahaston
tuella:
a)

Tietoa ja apua turvapaikkamenettelyjen kuluessa saaneiden kohderyhmään
kuuluvien henkilöiden määrä;

b)

Oikeudellista apua
henkilöiden määrä;

c)

Erityisapua saaneiden muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden,
ihmiskaupan uhrien ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten määrä.

ja

edustajan

saaneiden

kohderyhmään

kuuluvien

2.

Unionin säännöstössä vahvistettujen yhteisten vastaanottovaatimusten mukaisesti
perustettujen uusien vastaanottoon liittyvien majoitusinfrastruktuurien ja tästä
rahastosta tuettujen hankkeiden tuloksena samojen vaatimusten mukaisesti
parannettujen olemassa olevien vastaanottoon liittyvien majoitusinfrastruktuurien
vastaanottokyky (paikkojen lukumäärä) sekä prosenttiosuus vastaanottoon liittyvien
majoitusinfrastruktuurien kokonaismäärästä;

3.

Niiden paikkojen määrä, jotka on mukautettu ilman huoltajaa olevia alaikäisiä varten
rahaston tuella, verrattuna ilman huoltajaa olevia alaikäisiä varten mukautettujen
paikkojen kokonaismäärään;

4.

Turvapaikka-asioiden koulutusta rahaston tuella saaneiden henkilöiden määrä ja
tämä määrä prosenttiosuutena näistä aiheista koulutusta saaneen henkilöstön
kokonaismäärästä;

5.

Rahaston tuella jäsenvaltiosta toiseen siirrettyjen kansainvälistä suojelua hakevien
henkilöiden lukumäärä;

6.

Rahaston tuella uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä.

Erityistavoite nro 2: Jäsenvaltioihin suuntautuvan laillisen muuttoliikkeen tukeminen, myös
kolmansien maiden kansalaisten kotouttamisen edistämiseksi:
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1.

Rahastosta tuettuihin lähtöä edeltäviin toimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden
määrä.

2.

Niiden paikallisten ja alueellisten viranomaisen määrä, jotka ovat toteuttaneet
kotouttamistoimia rahaston tuella.

3.

Seuraaviin aloihin keskittyviin, rahastosta tuettuihin toimenpiteisiin osallistuneiden
henkilöiden määrä:
a)

koulutus;

b)

integroituminen työmarkkinoille;

c)

peruspalvelujen saatavuus ja
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d)
4.

aktiivinen osallistuminen ja sosiaalinen osallisuus.

Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat osallistuneet rahastosta tuettuihin
kotouttamistoimenpiteisiin ja jotka ovat raportoineet, että toimenpiteet olivat
hyödyllisiä heidän alkuvaiheen kotouttamiselleen, verrattuna rahastosta tuettuihin
kotouttamistoimenpiteisiin osallistuneiden henkilöiden kokonaismäärään;

Erityistavoite 3: Laittoman muuttoliikkeen torjuntaan osallistuminen sekä palauttamisen ja
takaisinoton tehokkuuden varmistaminen kolmansissa maissa:
1.

Rahaston tuella perustettujen/remontoitujen säilöönottokeskusten paikkojen määrä
verrattuna
perustettujen/remontoitujen
tilojen
kokonaispaikkamäärään
säilöönottokeskuksissa.

2.

Rahaston tukemaa paluuseen liittyvää koulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä.

3.

Niiden palautettujen henkilöiden määrä, joiden paluu on osarahoitettu rahastosta,
verrattuna
maastapoistumismääräyksen
nojalla
maasta
poistuneiden
kokonaismäärään:

4.
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a)

vapaaehtoisesti palanneet henkilöt;

b)

henkilöt, jotka on poistettu maasta.

Rahastosta osarahoitettua paluuta edeltävää tai sen jälkeistä uudelleenkotoutumista
koskevaa apua saaneiden paluumuuttajien määrä verrattuna kaikkien rahaston tuella
vapaaehtoisesti palanneiden määrään.
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