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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 516/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 16 април 2014 година
за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО
на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2 и член 79,
параграфи 2 и 4 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),
като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),
в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),
като имат предвид, че:
(1)

Целта на Съюза да представлява пространство на свобода, сигурност и правосъдие следва да бъде постигната, inter
alia, чрез общи мерки, определящи рамката на политика по въпросите на убежището и имиграцията, която се
основава на солидарността между държавите членки и е справедлива спрямо третите държави и техните граждани.
Европейският съвет от 2 декември 2009 г. отчете, че финансовите ресурси в Съюза следва да стават все по-гъвкави и
съгласувани от гледна точка както на обхвата, така и на приложимостта им, за да подпомагат развитието на
политиката в областта на убежището и миграцията.

(2)

С настоящия регламент следва да се създаде фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (наричан по-долу „фондът“) с
цел да се допринесе за развитието на общата политика на Съюза в областта на убежището и имиграцията, както и за
укрепването на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, при прилагане на принципите на солидарност и
поделяне на отговорностите между държавите членки и на сътрудничество с трети държави.

(3)

Фондът следва да отразява необходимостта от повече гъвкавост и опростяване, като същевременно отговаря на
изискванията за предвидимост и осигурява справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите за постигането
на общите и специфичните цели, установени в настоящия регламент.

(4)

Ръководни принципи при изпълнението на фонда са ефикасността на мерките и качеството на разходите. Освен това
изпълнението на фонда следва да бъде по възможно най-ефективния и достъпен начин.

(5)

Новата структура от два стълба на финансирането в областта на вътрешните работи следва да допринесе за опро
стяването, рационализирането, консолидирането и прозрачността на финансирането в тази област. Следва да се
търсят полезни взаимодействия, съгласуваност и взаимно допълване между отделните фондове и програми, вклю
чително с цел отпускане на финансиране за общи цели. Въпреки това следва да се избягва припокриването между
отделните инструменти за финансиране.

(6)

Фондът следва да създаде гъвкава рамка, която позволява на държавите членки да получават финансови ресурси по
своите национални програми в подкрепа на политиките, обхванати от този фонд, в съответствие с конкретното им
положение и потребности и предвид общите и специфичните цели на фонда, за които финансовата подкрепа би
била най-ефективна и подходяща.

(7)

Фондът следва да изразява солидарност чрез предоставяне на финансова помощ на държавите членки. Той следва да
подобри ефективното управление на миграционните потоци към Съюза в областите, в които действията на Съюза
имат максимална добавена стойност, и по-специално чрез поделяне на отговорностите между държавите членки и
поделяне на отговорностите и засилване на сътрудничеството с трети държави.

(1) ОВ C 299, 4.10.2012 г., стр. 108.
(2) ОВ C 277, 13.9.2012 г., стр. 23.
(3) Позиция на Европейския парламент от.13 март 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от
14 април 2014 г.
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(8)

За да допринесат за постигането на общата цел на фонда, държавите членки следва да гарантират, че в националните
им програми се включват действия в подкрепа на специфичните цели на настоящия регламент и че разпределението
на ресурсите между целите осигурява възможност за постигането на тези цели. В редките случаи на държава членка,
която желае да използва дерогация от минималните проценти, установени в настоящия регламент, съответната
държава членка следва да представи подробна обосновка в националната си програма.

(9)

За да се гарантира еднородна и висококачествена политика в областта на убежището и да се прилагат по-високи
стандарти на международна закрила, фондът следва да допринесе за ефективното функциониране на общата евро
пейска система за убежище, която включва мерки, свързани с политиката, законодателството и изграждането на
капацитет, като същевременно се работи в сътрудничество с други държави членки, агенции на Съюза и трети
държави.

(10)

Целесъобразно е усилията на държавите членки във връзка с пълното и правилното прилагане на достиженията на
правото на Съюза в областта на убежището да бъдат подпомагани и подобрени, и по-специално усилията за
предоставяне на подходящи условия за прием на разселените лица, на кандидатите за международна закрила и
на лицата, на които е предоставена международна закрила, за осигуряване на правилно определяне на статута в
съответствие с Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1), за прилагане на справедливи и
ефективни процедури за предоставяне на убежище и за насърчаване на добрите практики в областта на убежището с
цел да се защитят правата на лицата, търсещи международна закрила, и да се създадат условия за ефикасна работа
на системите за убежище на държавите членки.

(11)

Фондът следва да предоставя подходящо подпомагане за съвместните усилия на държавите членки, насочени към
установяване, споделяне и насърчаване на най-добрите практики, както и към изграждане на ефективни структури за
сътрудничество с цел повишаване качеството на вземането на решения в рамките на общата европейска система за
убежище.

(12)

Фондът следва да допълва и подсилва дейностите, предприемани от Европейската служба за подкрепа в областта на
убежището (EASO), създадена с Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2), с цел да се
координира практическото сътрудничество между държавите членки в областта на убежището, да се подпомогнат
държавите членки, чиито системи за убежище са подложени на особено голям натиск, и да се допринесе за
осъществяването на общата европейска система за убежище. Комисията може да използва предоставената от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) възможност да възложи на
EASO изпълнението на специфични ad hoc задачи, като координацията на действия на държавите членки по
презаселване в съответствие с Регламент (ЕС) № 439/2010.

(13)

Фондът следва да подпомага усилията на Съюза и на държавите членки във връзка със засилването на капацитета на
държавите членки за разработване, наблюдение и оценка на политиките им в областта на убежището, предвид
задълженията им съгласно съществуващото право на Съюза.

(14)

Фондът следва да подпомага усилията, полагани от държавите членки, за предоставяне на международна закрила и
постигане на трайно решение на тяхна територия за бежанците и разселените лица, за които Върховният комисар на
ООН за бежанците е установил, че отговарят на критериите за презаселване, като например оценката на нуждите от
презаселване и прехвърлянето на съответните лица на тяхна територия, с цел да им бъде предоставен сигурен правен
статут и да бъде насърчена ефективната им интеграция.

(15)

Фондът следва да осигурява подпомагане за нови подходи относно безопасния достъп до процедури за предоставяне
на убежище, по-специално като го насочва към основните държави на транзитно преминаване, например програми
за закрила на конкретни групи или определени процедури за разглеждане на молбите за предоставяне на убежище.

(16)

Предвид естеството на фонда той следва да може да подпомага доброволни и съгласувани между държавите членки
дейности, насочени към поделяне на тежестта между тях и състоящи се в прехвърляне на лица, на които е
предоставена международна закрила, и на кандидати за международна закрила, от една държава членка в друга.

(17)

Партньорствата и сътрудничеството с трети държави, целящи да се гарантира подходящо управление на наплива от
хора, подаващи молби за убежище или други форми на международна закрила, са особено важен елемент от
политиката на Съюза в областта на убежището. С цел да се осигури достъп до международна закрила и
намиране на трайни решения на възможно най-ранен етап, включително в рамките на регионални програми за
закрила, фондът следва да включва силно застъпен компонент, свързан с презаселването, на равнището на Съюза.

(1) Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно стандарти за определянето на
граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния
статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената
закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).
(2) Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа
в областта на убежището (ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11).
(3) Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г.,
стр. 1).
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(18)

С оглед подобряване и засилване на процеса на интегриране в европейските общества фондът следва да улеснява
законната миграция към Съюза в съответствие с икономическите и социалните нужди на държавите членки и да
предвижда подготовка на процеса на интегриране още в държавата на произход на гражданите на трети държави,
идващи в Съюза.

(19)

За да бъде ефикасен и да постигне най-висока добавена стойност, фондът следва да използва по-целенасочен подход,
в подкрепа на съгласувани стратегии, специално създадени за насърчаване на интеграцията на граждани на трети
държави на национално, местно и/или регионално равнище, където е уместно. Тези стратегии следва да се
изпълняват главно от местни или регионални органи и от недържавни участници, като същевременно не се
изключват националните органи, по-специално когато специфичната административна организация на държавата
членка го налага или когато в дадена държава членка действията за интеграция попадат в областта на споделена
компетентност между държавата и децентрализираната администрация. Изпълняващите организации следва да
избират от различните мерки, които са на тяхно разположение, най-подходящите за конкретната им ситуация.

(20)

Изпълнението на фонда следва да бъде в съответствие с общите основни принципи на Съюза относно интеграцията,
както са уточнени в общата програма за интеграция.

(21)

Обхватът на мерките за интегриране следва да включва и лицата, на които е предоставена международна закрила, за
да се гарантира всеобхватен подход към интеграцията, при който се вземат предвид специфичните особености на тези
целеви групи. Когато мерките за интегриране са съчетани с мерки по приемане, където е уместно следва да има
възможност действията да обхващат и кандидати за международна закрила.

(22)

За да се гарантира последователност на позицията на Съюза по отношение на интегрирането на граждани на трети
държави, действията, финансирани от този фонд, следва да са конкретни и да допълват действията, финансирани от
Европейския социален фонд. В този контекст от органите на държавите членки, отговарящи за изпълнението на този
фонд, следва да се изисква да установят механизми за сътрудничество и координация с органите, определени от
държавите членки за целите на управлението на интервенциите на Европейския социален фонд.

(23)

От практически съображения някои действия може да се отнасят до група лица, които за по-голяма ефективност
може да се разглеждат като едно цяло, без да се прави разлика между отделните членове на групата. Ето защо ще
бъде подходящо да се предвиди възможност за тези държави членки, които желаят, да установят в националните си
програми, че действията за интеграция може да обхващат близките роднини на гражданите от трети държави,
доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на посочените действия. Под „близки роднини“ ще
се разбират съпрузите, партньорите, както и всички лица в преки роднински връзки по низходяща или възходяща
линия с гражданина на трета държава, спрямо когото са насочени действията за интеграция, които в противен
случай няма да бъдат включени в обхвата на фонда.

(24)

Фондът следва да подпомага държавите членки при изготвянето на стратегии за организиране на законната
миграция, които укрепват капацитета им за разработване, изпълнение, наблюдение и оценяване като цяло на
всички стратегии, политики и мерки в областта на имиграцията и интеграцията на граждани на трети държави,
включително правните инструменти на Съюза. Фондът следва да подпомага също така обмена на информация, найдобрите практики и сътрудничеството между различните структури на администрацията, както и сътрудничеството с
други държави членки.

(25)

Съюзът следва да продължи и да разшири използването на партньорствата за мобилност като основна стратегическа,
всеобхватна и дългосрочна рамка за сътрудничество при управлението на миграцията с трети държави. Фондът
следва да подпомага дейности, извършвани в рамките на партньорствата за мобилност, които се осъществяват в
Съюза или в трети държави и които целят задоволяване на потребностите и следване на приоритетите на Съюза, и
по-специално действия, осигуряващи непрекъснатост на финансирането, които обхващат както Съюза, така и трети
държави.

(26)

Целесъобразно е да продължат подпомагането и насърчаването на усилията на държавите членки за подобряване
управлението на връщанията на граждани на трети държави във всичките им аспекти, с оглед на непрекъснато
справедливо и ефективно прилагане на общите стандарти за връщане, по-специално както са установени в Директива
2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1). Фондът следва да насърчава разработването на стратегии за
връщане на национално равнище в рамките на концепцията за интегрирано управление на връщането на лица, както
и мерки в подкрепа на ефективното им изпълнение в трети държави.

(27)

По отношение на доброволното връщане на лица, включително лица, които желаят да бъдат върнати, въпреки че не
са задължени да напускат територията, следва да се предвидят стимули за връщаните лица, като например префе
ренциално третиране под формата на засилена помощ при връщането. Този вид доброволно връщане е в интерес
както на връщаните лица, така и на органите, от гледна точка на неговата икономическа ефективност. Държавите
членки следва да бъдат насърчавани да отдават предпочитание на доброволното връщане.

(1) Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури,
приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
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(28)

От гледна точка на политиката обаче доброволното и принудителното връщане са свързани помежду си и имат
взаимно подсилващ ефект и поради това държавите членки следва да бъдат насърчавани да подсилват взаимно
допълващите се елементи на тези две форми при управлението на връщането на лица. Необходимо е да се извършват
действия за извеждане, с цел да се запазят целостта на политиката на Съюза в областта на имиграцията и убежището
и системите за имиграция и убежище на държавите членки. Следователно възможността за извеждане е предпос
тавка, за да се гарантира, че тази политика няма да бъде компрометирана и че се прилагат принципите на правовата
държава, които от своя страна са от основно значение за създаването на пространство на свобода, сигурност и
правосъдие. По тази причина фондът следва да подпомага действията на държавите членки за улесняване на
извеждането в съответствие със стандартите, предвидени в правото на Съюза, където е приложимо, и при пълно
зачитане на основните права и достойнството на връщаните лица.

(29)

Много е важно фондът да подпомага специфични мерки за връщаните лица в страната на връщане, за да може да се
осигури действителното им връщане в техния град или район на произход при добри условия и да се подпомогне
трайната им реинтеграция в тяхната общност.

(30)

Споразуменията на Съюза за обратно приемане са неразделна част от политиката на връщане на Съюза и пред
ставляват централен инструмент за ефикасно управление на миграционните потоци, тъй като улесняват бързото
връщане на незаконните мигранти. Тези споразумения са съществен елемент от рамката за диалог и сътрудничество с
трети държави на произход и на транзитно преминаване на незаконни мигранти и прилагането им в трети държави
следва да бъде подпомагано в интерес на ефективните стратегии за връщане на национално равнище и на равнище
Съюз.

(31)

Фондът следва да допълва и подсилва дейностите, предприемани от Европейската агенция за управление на опера
тивното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, създадена с Регламент
(ЕО) № 2007/2004 на Съвета (1), сред чиито задачи е предоставяне необходимата подкрепа на държавите членки
при организация на съвместни операции по връщане и определяне на най-добрите практики в областта на полу
чаването на пътни документи и извеждането на граждани на трети държави, незаконно пребиваващи на териториите
на държавите членки, както и подпомагане на държавите членки при обстоятелства, които изискват засилена
техническа и оперативна помощ по външните граници, като се отчита обстоятелството, че някои ситуации могат
да включват хуманитарни кризи и морски спасителни операции.

(32)

В допълнение към подпомагането за връщане на лица, предвидено в настоящия регламент, фондът следва да
подпомага и други мерки за борба с незаконната имиграция или заобикалянето на съществуващите правила за
законна миграция, като по този начин се запазва целостта на имиграционните системи на държавите членки.

(33)

Изпълнението на фонда следва да бъде при пълно спазване на правата и принципите, заложени в Хартата на
основните права на Европейския съюз, и на основните права, залегнали в съответните международни инструменти,
включително съответната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека. Допустимите действия следва
да отчитат основания на правата на човека подход към закрилата на мигранти, бежанци и лица, търсещи убежище,
и по-специално следва да гарантират, че се отделя специално внимание и се осигуряват специализирани мерки за
специфичното положение на уязвимите лица, по-специално жени, непридружени малолетни и непълнолетни лица и
други изложени на риск малолетни и непълнолетни.

(34)

Понятията „уязвими лица“ и „членове на семейството“ са определени по различен начин в отделните актове със
значение за настоящия регламент. Ето защо те следва да се разглеждат със значението си в съответния акт, като се
отчита контекстът, в който са използвани. Във връзка с презаселването държавите членки, които го осъществяват,
следва да провеждат тесни консултации с Върховния комисар на ООН за бежанците по отношение на понятието
„членове на семейството“ при практиките им на презаселване и реалния процес на презаселване.

(35)

Мерките за трети държави или по отношение на трети държави, които се подпомагат чрез фонда, следва да се
приемат така, че да се осигурява полезно взаимодействие и съгласуваност с други действия извън Съюза, получаващи
подкрепа чрез инструменти на Съюза за външна помощ, както географски, така и тематични. По-специално, при
изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната
дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион. Мерките не следва да
имат за цел да подпомагат дейности, които са пряко насочени към развитието, и следва да допълват финансовата
помощ, предоставяна чрез инструментите за външна помощ, когато това е целесъобразно. Следва да се зачита
принципът за съгласуваност на политиката за развитие, изложен в точка 35 от Европейския консенсус за
развитие. Важно е също така да се гарантира, че прилагането на спешната помощ е в съответствие с хуманитарната
политика на Съюза, като по целесъобразност я допълва, и съблюдава хуманитарните принципи, установени в
Европейския консенсус относно хуманитарна помощ.

(36)

Значителна част от наличните средства по фонда следва да бъде отпускана пропорционално на носената от всяка
държава членка отговорност, изразяваща се в усилията по управлението на миграционните потоци, като се прилагат

(1) Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 г. за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното
сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1).
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обективни критерии. За тази цел следва да се използват последните налични статистически данни на Евростат
съгласно Регламент (ЕС) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета (1) относно миграционните потоци,
като например броят на подадените за първи път молби за убежище, броят на положителните решения за пред
оставяне на статут на бежанец или за предоставяне на субсидиарна закрила, броят на презаселените бежанци, броят
законно пребиваващи граждани на трети държави, броят граждани на трети държави, които са получили
разрешение за пребиваване, издадено от държава членка, броят на решенията за връщане, издадени от националните
органи, и броят на извършените връщания.

(37)

В настоящия регламент се определя разпределянето на основните суми между държавите членки. Основната сума се
състои от минимална сума и сума, изчислена въз основа на средната стойност на средствата, отпуснати на всяка
държава членка за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. по Европейския бежански фонд, създаден с Решение № 573/2007/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (2), Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, създаден с
Решение 2007/435/ЕО на Съвета (3) и Европейския фонд за връщане, създаден с Решение № 575/2007/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (4). Изчислението на разпределянето беше направено в съответствие с критериите
за разпределяне, установени в Решение № 573/2007/ЕО, Решение 2007/435/ЕО и Решение № 575/2007/ЕО.
Предвид заключенията на Европейския съвет от 7 февруари 2013 г.—8 февруари 2013 г., в които се подчертава,
че следва да „се постави специален акцент върху островните общества, които са изправени пред несъразмерни
предизвикателства, свързани с миграцията“, е целесъобразно да се повишат минималните суми за Кипър и Малта.

(38)

Макар да е целесъобразно отпускането на сумата за всяка държава членка да се извършва въз основа на последните
налични статистически данни, част от наличните средства по фонда следва също така да бъде отпускана за изпъл
нението на специфични действия, които изискват съвместни усилия на държавите членки и водят до значителна
добавена стойност за Съюза, както и за изпълнението на програмата на Съюза за презаселване и за прехвърлянето на
лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга.

(39)

За тази цел с настоящия регламент следва да се създаде списък на специфичните действия, които могат да бъдат
финансирани по фонда. На онези държави членки, които поемат ангажимент за изпълнението на такива действия,
следва да бъдат отпускани допълнителни суми.

(40)

В контекста на постепенното създаване на програма на Съюза за презаселване, фондът следва да предоставя целе
насочена помощ под формата на финансови стимули (еднократни суми) за всяко презаселено лице. Комисията, в
сътрудничество с EASO и в съответствие със съответните им правомощия, следва да наблюдава ефективното
прилагане на действията по презаселване, за които се предоставя подкрепа от фонда.

(41)

С оглед увеличаване на ефекта от усилията на Съюза за презаселване при предоставянето на закрила на нуждаещите
се от международна закрила лица и максимално увеличаване на стратегическия ефект от презаселването чрез поточно определяне на лицата, които най-много се нуждаят от презаселване, следва да бъдат определени общи
приоритети в областта на презаселването на равнището на Съюза. Тези общи приоритети следва да се променят
само ако има обоснована необходимост от това или във връзка с препоръки на Върховния комисар на ООН за
бежанците и въз основа на общите категории, определени в настоящия регламент.

(42)

Като се има предвид особената уязвимост на някои категории лица, нуждаещи се от международна закрила, те
следва винаги да бъдат включвани в общите приоритети на Съюза в областта на презаселването.

(1) Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за
миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за
чуждестранните работници (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23).
(2) Решение № 573/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за бежанци за
периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци и за отмяна на
Решение 2004/904/ЕО на Съвета (ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 1).
(3) Решение 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. за създаване на Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни за
периода 2007—2013 г. като част от Общата програма Солидарност и управление на миграционни потоци (ОВ L 168, 28.6.2007 г.,
стр. 18).
(4) Решение № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Европейски фонд за връщане за
периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма Солидарност и управление на миграционните потоци (ОВ L 144,
6.6.2007 г., стр. 45).
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(43)

Предвид потребностите във връзка с презаселването, установени в общите приоритети на Съюза в областта на
презаселването, е необходимо да се предоставят и допълнителни финансови стимули за презаселването на лица
по отношение на специфични географски региони и националности, както и на специфични категории лица, които
се презаселват, в случай че презаселването е определено като най-подходящото решение за техните специфични
нужди.

(44)

С оглед засилването на солидарността и по-доброто поделяне на отговорността между държавите членки, особено по
отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците на търсещите убежище, подобен механизъм,
основаващ се на финансови стимули, следва да се въведе и за прехвърлянето на лица, на които е предоставена
международна закрила, от една държава членка в друга. Този механизъм следва да ограничи натиска върху
държавите членки, които приемат по-голям брой лица, търсещи убежище, и лица, на които е предоставена между
народна закрила, в абсолютни или относителни стойности.

(45)

Подпомагането, предоставяно от фонда, ще бъде по-ефикасно и ще доведе до по-висока добавена стойност, ако в
настоящия регламент се определят ограничен брой задължителни цели, които да се преследват с програмите,
изготвяни от всяка държава членка, като се вземат предвид конкретното положение и нужди на съответната
държава членка.

(46)

За засилената солидарност е важно фондът да предоставя, по целесъобразност в координация и единодействие с
хуманитарната помощ, управлявана от Комисията, допълнително подпомагане за справяне с извънредни ситуации,
свързани със силен миграционен натиск в държави членки или в трети държави, или в случай на масово навлизане
на разселени лица съгласно Директива 2001/55/ЕО на Съвета (1), чрез отпускане на спешно подпомагане. Спешното
подпомагане следва да включва и подпомагане за ad hoc хуманитарни програми за приемане, които имат за цел да се
предостави право на временно пребиваване на територията на държава членка в случай на извънредна хуманитарна
криза в трета държава. Въпреки това тези други хуманитарни програми за приемане не следва да засягат, нито да
застрашават програмата на Съюза за презаселване, която изрично има за цел да предоставя от самото начало трайно
решение за нуждаещите се от международна закрила лица, прехвърлени в Съюза от трета държава. За тази цел
държавите членки не следва да имат право на допълнителни еднократни суми за лица, на които е предоставено
право на временно пребиваване на територията на съответната държава членка по силата на тези други хуманитарни
програми за приемане.

(47)

С настоящия регламент следва да се предвиди финансова помощ за дейностите на Европейската мрежа за мигра
цията, създадена с Решение 2008/381/ЕО на Съвета (2), в съответствие с нейните цели и задачи.

(48)

Ето защо Решение 2008/381/ЕО следва да бъде изменено, за да се съгласуват процедурите и да се улесни пред
оставянето на подходящо и своевременно финансово подпомагане за националните звена за контакт, предвидени в
посоченото решение.

(49)

Като се има предвид целта на предоставянето на финансови стимули на държавите членки под формата на едно
кратни суми във връзка с презаселването и/или прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна
закрила, от една държава членка в друга, и тъй като те представляват малка част от действителните разходи, с
настоящия регламент следва да се предвидят някои дерогации от правилата за допустимост на разходите.

(50)

С цел допълване или изменение на разпоредбите на настоящия регламент относно еднократните суми за преза
селване и прехвърляне на лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга, и
на определението за специфични действия и на общите приоритети на Съюза в областта на презаселването, на
Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). От особена важност е по време на подготвителната си работа
Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето
на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните
документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(51)

При прилагането на настоящия регламент, включително изготвянето на делегирани актове, Комисията следва да се
консултира с експерти от всички държави членки.

(52)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат пред
оставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(1) Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. относно минималните стандарти за предоставяне на временна закрила в случай
на масово навлизане на разселени лица и за мерките за поддържане на баланса между държавите-членки в полагането на усилия за
прием на такива лица и понасяне на последиците от този прием (ОВ L 212, 7.8.2001 г., стр. 12).
(2) 2008/381/ЕО: Решение на Съвета от 14 май 2008 г. за създаване на Европейска мрежа за миграцията (ОВ L 131, 21.5.2008 г., стр. 7).
(3) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и
принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия
от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
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(53)

Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенциите на Съюза
могат да създадат допълнителна стойност в сравнение със самостоятелните действия на държавите членки. Тъй като
Съюзът е в по-добра позиция от държавите членки от гледна точка на това да предостави рамка за изразяване на
солидарността на Съюза при управлението на миграционните потоци, предоставяното съгласно настоящия регламент
финансово подпомагане следва да допринася по-специално за укрепване на националния капацитет и на капацитета
на Съюза в тази област.

(54)

Необходимо е да се увеличи максимално въздействието на финансирането от Съюза чрез мобилизиране, обединяване
и привличане на публични и частни финансови ресурси.

(55)

Комисията следва да наблюдава изпълнението на фонда в съответствие с регламент (ЕС) № 514/2014 г. на Евро
пейския парламент и на Съвета (1) с помощта на общи показатели за оценка на резултатите и въздействието. Тези
показатели, включващи съответни основни параметри, следва да осигуряват минималната основа за оценка на
степента на постигане на целите на фонда.

(56)

За да се отчитат постиженията на фонда, следва да се определят общи показатели по отношение на неговите
специфични цели. Общите показатели не следва да засягат факултативния или задължителния характер на изпъл
нението на свързаните действия, както са посочени в настоящия регламент.

(57)

За целите на управлението и използването му фондът следва да представлява част от съгласувана рамка, която се
състои от настоящия регламент и Регламент (ЕС) № 513/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета (2) За целите
на фонда посоченото в Регламент (ЕС) № 514/2014 г. партньорство следва да включва съответните международни
организации, неправителствени организации и социални партньори. Всяка държава членка следва да отговаря за
установяването на участниците в партньорството и за практическите механизми за осъществяването му.

(58)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно да допринесе за ефикасното управление на миграционните
потоци и за изпълнението, усъвършенстването и развитието на общата политика в областта на убежището в съот
ветствие с общата политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и временната закрила и общата
политика в областта на имиграцията, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а
може да бъде по-добре постигната на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа
на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). В съответствие с принципа на пропор
ционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

(59)

Съгласно членове 8 и 10 от ДФЕС фондът следва да отчита систематичното включване на принципите за равенство
между жените и мъжете и за борба с дискриминацията.

(60)

Решения № 573/2007/ЕО, № 575/2007/ЕО и 2007/435/ЕО следва да бъдат отменени, като се спазват преходните
разпоредби, предвидени в настоящия регламент.

(61)

В съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение
на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, и без да се засяга член 4 от
посочения протокол, тези държави членки са нотифицирали желанието си да участват в приемането и прилагането
на настоящия регламент.

(62)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС,
Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(63)

Целесъобразно е срокът на прилагане на настоящия регламент да бъде съобразен с този на Регламент (ЕС, Евратом))
№ 1311/2013 г. (3) на Съвета*. Поради това настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2014 г.,

(1) Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и
борбата с престъпността и управлението на кризи ( вж. стр. 112 от настоящия брой на Официален вестник).
(2) Регламент (ЕС) № 513/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на инструмента за финансово
подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи като част от фонд
„Вътрешна сигурност“ и за отмяна на Решение 2007/125/ПВР (вж. стр. 93 от настоящия брой на Официален вестник).
(3) Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за
годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
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ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Предмет и обхват
1.
С настоящия регламент се създава фонд „Убежище, миграция и интеграция“ („фондът“) за периода от 1 януари
2014 г. до 31 декември 2020 г.
2.

С настоящия регламент се определят:

а) целите на финансовото подпомагане и допустимите действия;
б) общата рамка за изпълнението на допустимите действия;
в) наличните финансови средства и тяхното разпределение;
г) принципите и механизмът за установяване на общи приоритети на Съюза в областта на презаселването; и
д) финансовата помощ за дейностите на Европейската мрежа за миграцията.
3.
С настоящия регламент се предвижда прилагането на правилата, установени в Регламент (ЕС) № 514/2014 г., без да
се засяга член 4 от настоящия регламент.
Член 2
Определения
За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:
а) „презаселване“ означава процес, при който по искане на Върховния комисар на ООН за бежанците, мотивирано от
потребността на дадено лице от международна закрила, граждани на трети държави биват прехвърлени от трета
държава и се установяват в държава членка, в която се разрешава пребиваването им с един от следните статути:
i) „статут на бежанец“ по смисъла на член 2, буква д) от Директива 2011/95/ЕС;
ii) „статут на субсидиарна закрила“ по смисъла на член 2, буква ж) от Директива 2011/95/ЕС, или
iii) всеки друг статут, който по силата на националното право и правото на Съюза осигурява подобни права и
предимства като статутите, посочени в подточки i) и ii);
б) „други хуманитарни програми за приемане“ означава ad hoc процес, в рамките на който държава членка допуска
определен брой граждани на трета държава да остават временно на нейна територия, с цел да им предостави
закрила при извънредни хуманитарни кризи следствие на политически събития или конфликти;
в) „международна закрила“ означава статут на бежанец и статут на субсидиарна закрила по смисъла на Директива
2011/95/ЕС;
г) „връщане“ означава процес на връщане на гражданин на трета държава — при доброволно или принудително
изпълнение на задължение за връщане, както е определено в член 3 от Директива 2008/115/ЕО;
д) „гражданин на трета държава“ означава всяко лице, което не е гражданин на Съюза по смисъла на член 20, параграф 1
от ДФЕС. Позоваването на граждани на трети държави се приема, че включва лицата без гражданство и лицата с
неопределено гражданство;
е) „извеждане“ е принудителното изпълнение на задължението за връщане и по-специално физическото транспортиране
извън държавата членка, както е определено в член 3 от Директива 2008/115/ЕО;
ж) „доброволно напускане“ е изпълнение на задължението за връщане в срока, определен за тази цел в решението за
връщане, както е определено в член 3 от Директива 2008/115/ЕО;
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з) „непридружено малолетно или непълнолетно лице“ означава гражданин на трета държава възраст под 18 години, който
влиза или е влязъл на територията на държава членка, непридружен от пълнолетно лице, което да носи отговорност за
него по закон или съгласно националните практики на съответната държава членка, докато грижата за него не бъде
реално поета от такова лице; включват се и малолетни или непълнолетни лица, които са оставени непридружени след
влизането им на територията на държавите членки;
и) „уязвимо лице“ означава всеки гражданин на трета държава, който съответства на определението съгласно правото на
Съюза в областта на политиката, към която се отнася действието, подпомагано от фонда;
й) „член на семейството“ означава всеки гражданин на трета държава, който съответства на определението съгласно
правото на Съюза в областта на политиката, към която се отнася действието, подпомагано от фонда;
к) „извънредна ситуация“ означава ситуация, която е резултат от:
i) силен миграционен натиск в една или повече държави членки, характеризиращ се с голям и несъразмерен приток
на граждани на трети държави, който създава сериозни и неотложни проблеми за съоръженията за прием и местата
за задържане, за системите и за процедурите за убежище,
ii) прилагане на механизми за временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО, или
iii) силен миграционен натиск в трети държави, където бежанци са блокирани вследствие на политически събития или
конфликти.
Член 3
Цели
1.
Общата цел на фонда е да допринася за ефикасното управление на миграционните потоци и за изпълнението,
усъвършенстването и развитието на общата политика в областта на убежището, субсидиарната закрила и временната
закрила и на общата имиграционна политика при пълно зачитане на правата и принципите, залегнали в Хартата на
основните права на Европейския съюз.
2.

В рамките на общата цел, фондът допринася за постигането на следните общи специфични цели:

а) укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно
измерение;
б) подпомагане на законната миграция към държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди,
например нуждите на пазара на труда, като същевременно се запазва целостта на имиграционните системи на държавите
членки, както и насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на трети държави;
в) насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите членки, които допринасят за борбата с
незаконната имиграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното
обратно приемане в страните на произход и транзитно преминаване;
г) засилване на солидарността и на поделянето на отговорностите между държавите членки, по-специално по отношение
на онези от тях, които са най-засегнати от потоците мигранти и търсещи убежище, включително чрез практическо
сътрудничество.
Постигането на специфичните цели на този фонд се оценява в съответствие с член 55, параграф 2 от регламент (ЕС) №
514/2014 г., като се използват общите показатели, посочени в приложение IV към настоящия регламент, и специфичните
програмни показатели, включени в националните програми.
3.
Мерките, предприети с цел изпълнение на посочените в параграфи 1 и 2 цели, изцяло съответстват на мерките,
подкрепяни чрез инструменти за външно финансиране на Съюза, и на принципите и общите цели на външната дейност на
Съюза.
4.
Постигането на целите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се извършва при отчитане на принципите и
целите на хуманитарната политика на Съюза. Съгласуваността с мерките, финансирани чрез инструменти за външно
финансиране на Съюза, се осигурява в съответствие с член 24.
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Член 4
Партньорство
За целите на фонда посоченото в член 12 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. партньорство включва съответните между
народни организации, неправителствени организации и социални партньори.
ГЛАВА II
ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

Член 5
Системи за приемане и убежище
1.
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква а) от настоящия регламент, с
оглед на резултата от диалога по въпросите на политиката, установен в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и в
съответствие с целите на националните програми, предвидени в член 19 от настоящия регламент, фондът подпомага
действия, насочени към една или повече от следните категории граждани на трети държави:
а) лица, които имат статут на бежанци или статут на субсидиарна закрила по смисъла на Директива 2011/95/ЕС;
б) лица, които са подали молба за една от формите на международна закрила, посочени в буква а), но още не са получили
окончателно решение;
в) лица, които се ползват от временна закрила по смисъла на Директива 2011/55/ЕО;
г) лица, които са в процес на презаселване или прехвърляне от държава членка или са били презаселени или прехвърлени.
По отношение на условията за приемане и процедурите за предоставяне на убежище фондът подкрепя по-специално
следните действия, насочени към категориите лица, посочени в първа алинея от настоящия параграф:
а) предоставянето на материална помощ, включително помощ на границата, образование, обучение, помощни услуги,
здравеопазване и психологически грижи;
б) предоставянето на помощни услуги като писмен и устен превод, образование, обучение, включително езиково обучение,
и други инициативи, съответстващи на статута на въпросното лице;
в) създаването и усъвършенстването на административни структури, системи и обучение за персонала и съответните
органи, за да се осигури на лицата, търсещи убежище, ефективен и лесен достъп до процедурите за предоставяне на
убежище и ефикасни и висококачествени процедури за предоставяне на убежище, по-специално където е необходимо с
оглед развитието на достиженията на правото Съюза;
г) социалното подпомагане, предоставяне на информация или помощ във връзка с административни и/или съдебни
формалности, както и информация или консултации относно възможния изход от процедурата по предоставяне на
убежище, включително относно аспекти като процедурите за връщане;
д) предоставянето на правна помощ и представителство;
е) определянето на уязвимите групи и конкретна помощ за уязвимите лица, по-специално в съответствие с букви а)—д);
ж) създаването, разработването и подобряването на алтернативни мерки на задържането.
Когато се смята за уместно и когато националната програма на дадената държава членка го предвижда, фондът може да
подпомага свързани с интеграцията мерки, като мерките по член 9, параграф 1, във връзка с приемането на лицата,
посочени в първа алинея от настоящия параграф.
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2.
В рамките на специфичната цел, определена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква а), и в съответствие с целите на
националните програми, определени в член 19, по отношение на инфраструктурата за настаняване и системите за приемане
фондът подпомага по-специално следните действия:
а) подобряването и поддръжката на съществуващите инфраструктури и услуги за настаняване;
б) укрепването и подобряването на административните структури и системи;
в) предоставянето на информация на местните общности;
г) обучение за служителите на органите, включително местните органи, които ще бъдат в контакт с посочените в параграф
1 лица във връзка с приемането им;
д) изграждането, управлението и развитието на нови инфраструктури и услуги за настаняване, както и на административни
структури и системи, по-специално където е необходимо с цел посрещане на структурните нужди на държавите членки.
3.
В рамките на специфичните цели, предвидени в член 3, параграф 2, първа алинея, букви а) и г), и в съответствие с
целите на националните програми, определени в член 19, фондът подпомага и действия, подобни на изброените в параграф
1 от настоящия член, когато тези действия са свързани с лица, временно пребиваващи:
— в центрове за транзит и обработка на досиетата на бежанци, по-специално за да подпомага дейности по презаселване в
сътрудничество с Върховния комисар на ООН за бежанците, или
— на територията на държава членка в контекста на други хуманитарни програми за приемане.
Член 6
Капацитет на държавите членки за разработване, наблюдение и оценка на политиките и процедурите им за
предоставяне на убежище
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква а) от настоящия регламент, с оглед
на резултата от диалога по въпросите на политиката, установен в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и в съот
ветствие с целите на националните програми, определени в член 19 от настоящия регламент, по отношение на действията
за увеличаване на капацитета на държавите членки да разработват, наблюдават и оценяват политиките и процедурите си за
предоставяне на убежище, фондът подпомага по-специално следните действия:
а) действия за увеличаване капацитета на държавите членки — включително във връзка с механизма за ранно пред
упреждение, подготвеност и управление на кризи, установен в Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и
на Съвета (1) — за събиране, анализиране и разпространение на качествени и количествени данни и статистическа
информация относно процедурите за предоставяне на убежище, възможностите за приемане, действията по презаселване
и прехвърляне на лица, подали молби и/или получили международна закрила, от една държава членка в друга;
б) действия за увеличаване капацитета на държавите членки за събиране, анализиране и разпространение на информация
относно страната на произход;
в) действия, които допринасят пряко за оценяването на политиките за предоставяне на убежище, като например оценки на
въздействието на национално равнище, проучвания сред целевите групи и други заинтересовани страни, разработване на
показатели и сравнителни критерии.
Член 7
Презаселване, прехвърляне на лица, подали молби или получили международна закрила, и друг вид ad hoc
приемане по хуманитарни съображения
1.
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, първа алинея, букви а) и г) от настоящия
регламент, с оглед на резултата от диалога по въпросите на политиката, предвиден в член 13 от Регламент (ЕС) №
514/2014 г., и в съответствие с целите на националните програми, определени в член 19 от настоящия регламент,
фондът подпомага по-специално следните действия във връзка с презаселването на всеки гражданин на трета държава,
който е в процес на презаселване или е бил презаселен в държава членка, и във връзка с други хуманитарни програми за
приемане:
(1) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за
определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от
държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).
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а) въвеждане и разработване на национални програми и стратегии за презаселване и на други хуманитарни програми за
приемане, включително анализ на потребностите, подобряване на показателите и оценка;
б) изграждане на подходяща инфраструктура и услуги, за да се гарантира безпрепятственото и ефективно осъществяване на
действията по презаселване и на действията във връзка с други хуманитарни програми за приемане, включително
езикова помощ;
в) изграждане на структури и системи и въвеждане на обучение за персонала във връзка с провеждане на мисии в трети
държави и/или в други държави членки, провеждане на интервюта, медицински прегледи и проучвания с оглед на
сигурността;
г) оценяване от компетентните органи на държавите членки на потенциални случаи за презаселване и/или случаи за друг
вид приемане по хуманитарни съображения, например провеждане на мисии в третата държава, интервюта, медицински
прегледи и проучвания с оглед на сигурността;
д) оценка на здравословното състояние и лечение преди заминаването, мерки за материално подпомагане преди замина
ването, мерки за предоставяне на информация и за интеграция преди заминаването, организация на пътуването, вклю
чително осигуряване на придружаване от медицински персонал;
е) предоставяне на информация и помощ при пристигането или малко след това, включително услуги за устен превод;
ж) действия, целящи да се пристъпи към събиране на семейството на лицата, които са в процес на презаселване в държава
членка;
з) укрепване на инфраструктурата и услугите, свързани с миграцията и убежището, в държавите, определени да изпълняват
регионални програми за закрила;
и) създаване на условия, водещи до интеграция, автономия и независимост на презаселените бежанци в дългосрочен план.
2.
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква г) от настоящия регламент, с
оглед на резултата от диалога по въпросите на политиката, установен в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и в
съответствие с целите на националните програми, определени в член 19 от настоящия регламент, фондът подпомага и
действия, подобни на изброените в параграф 1 от настоящия член, когато се приема, че те са подходящи с оглед на
развитието на политиката в периода на използване на средствата от фонда или когато това е предвидено в националната
програма на дадена държава членка, и когато те са свързани с прехвърлянето на лица, подали молби и/или получили
международна закрила. Тези действия се извършват със съгласието на въпросните лица от държавата членка, която им е
предоставила международна закрила или отговаря за разглеждането на молбите им, в друга заинтересована държава членка,
където ще им бъде предоставена равностойна закрила или молбите им за международна закрила ще бъдат разгледани.
ГЛАВА III
ИНТЕГРИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ И ЗАКОННА МИГРАЦИЯ

Член 8
Имиграция и мерки преди заминаване
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква б) от настоящия регламент, с оглед
на резултата от диалога по въпросите на политиката, установен в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и в съот
ветствие с целите на националните програми, определени в член 19 от настоящия регламент, фондът подпомага действия,
които се провеждат в трета държава и са насочени към граждани на трети държави, които изпълняват специфичните мерки,
предхождащи заминаването, и/или условията, посочени в националното право и съответстващи на правото на Съюза,
където е приложимо, включително относно способността им да се интегрират в обществото на дадена държава членка.
В този контекст фондът подпомага по-специално следните действия:
а) разработване на информационни пакети и кампании за повишаване на осведомеността и насърчаване на междукул
турния диалог, включително посредством лесни за използване комуникационни и информационни технологии и
уебсайтове;
б) оценка на уменията и квалификациите, както и засилване на прозрачността и съпоставимостта на уменията и квали
фикациите в трета държава с тези в дадена държава членка;
в) обучение за увеличаване на пригодността на заетост в държава членка;
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г) провеждане на подробни курсове за гражданска култура и езиково обучение;
д) помощ във връзка с молби за събиране на семейството по смисъла на Директива 2003/86/ЕО на Съвета (1).
Член 9
Мерки за интеграция
1.
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква б) от настоящия регламент, с
оглед на резултата от диалога по въпросите на политиката, установен в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и в
съответствие с целите на националните програми, определени в член 19 от настоящия регламент, фондът подпомага
действия, които се провеждат в рамките на съгласувани стратегии, при отчитане на нуждите от интеграция на граждани
на трети държави на местно и/или регионално равнище. В този контекст фондът подпомага по-специално следните
действия, насочени към граждани на трети държави, които пребивават законно в държава членка или, където е
приложимо, които са в процес на придобиване на право на законно пребиваване в държава членка:
а) създаване и разработване на такива стратегии за интеграция с участието на местни или регионални заинтересовани
страни, когато е целесъобразно, включително анализ на потребностите, подобряване на показателите за интеграция и
оценка, включително оценка от страна на участниците, за да се установят най-добрите практики;
б) предоставяне на съвети и подпомагане в области като жилищно настаняване, средства за издръжка, административни и
правни насоки, здравни, психологически и социални грижи, грижи за децата и събиране на семейството;
в) действия за запознаване на граждани на трети държави с приемащото общество, действия, позволяващи на тези
граждани да се адаптират към него, действия за информиране на тези граждани за техните права и задължения,
както и за предоставяне на възможност за участие в гражданския и културния живот и за споделяне на ценностите,
заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз;
г) мерки, насочени към образованието и обучението, включително езиково обучение и подготвителни действия за улес
няване на достъпа до пазара на труда;
д) действия, насочени към насърчаване на самоутвърждаването и предоставяне на възможност за самоиздръжка на
граждани на трети държави;
е) действия за насърчаване на пълноценните контакти и конструктивния диалог между гражданите на трети държави и
приемащото общество и действия за насърчаване на приемането им от приемащото общество, включително чрез участие
на медиите;
ж) действия, насърчаващи както равните възможности за достъп, така и равните условия по отношение на резултатите от
взаимодействието на гражданите на трети държави с публични и частни служби, включително адаптиране на тези
служби за работа с граждани на трети държави;
з) изграждане на капацитет на бенефициерите, определени в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 514/2014 г.,
включително чрез обмен на опит и най-добри практики и работа в мрежа.
2.
Посочените в параграф 1 действия отчитат, когато е необходимо, специфичните нужди на различните категории
граждани на трети държави, включително лицата, на които е предоставена международна закрила, презаселените или
прехвърлените лица и в особена степен уязвимите лица.
3.
В националните програми може да се предвиди възможността в посочените в параграф 1 действия да се включват
близките роднини на лицата от целевата група, посочена в същия параграф, доколкото това е необходимо за ефективното
осъществяване на тези действия.
4.
За целите на програмирането и изпълнението на действията по параграф 1 от настоящия член, партньорството,
посочено в член 12 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г., включва органи, определени от държавите членки за целите на
управлението на интервенциите на Европейския социален фонд.
Член 10
Практическо сътрудничество и мерки за изграждане на капацитет
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква б) от настоящия регламент, с оглед
на резултата от диалога по въпросите на политиката, установен в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и в съот
ветствие с целите на националните програми, определени в член 19 от настоящия регламент, фондът подпомага действия,
насочени към едно или повече от следните:
(1) Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 г. относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 3.10.2003 г.,
стр. 12).
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а) изграждане на стратегии за насърчаване на законната миграция с цел улесняване разработването и прилагането на
гъвкави процедури за приемане;
б) подпомагане на сътрудничеството между агенциите за набиране на персонал на трети държави на службите по заетостта
и имиграционните служби в държавите членки, както и подпомагане на държавите членки при изпълнение от тяхна
страна на правото на Съюза в областта на миграцията, чрез процеси на консултиране със съответните заинтересовани
страни и експертни становища или обмен на информация относно подходи, които са насочени към конкретни
националности или категории граждани на трети държави, като се съблюдават нуждите на пазарите на труда;
в) засилване на капацитета на държавите членки за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на имиграционните им
стратегии, политики и мерки на различните нива и служби в администрациите, и по-специално засилване на капа
цитета им за събиране, анализиране и разпространяване на подробни и систематични данни и статистическа
информация за миграционните потоци и процедурите в областта на миграцията и за разрешенията за пребиваване и
разработването на инструменти за наблюдение, схеми за оценка, показатели и критерии за измерване на постиженията
на тези стратегии;
г) обучение на бенефициерите, определени в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и персонала, предоставящ
обществени и частни услуги, включително образователните институции, насърчаване на обмена на опит и най-добри
практики, сътрудничеството, изграждането на мрежи и междукултурен капацитет, както и подобряване качеството на
предоставяните услуги;
д) изграждане на устойчиви организационни структури за интеграция и управление на многообразието, по-специално чрез
сътрудничество между различните заинтересовани страни, позволяващо на длъжностни лица от различни нива на
националните администрации бързо да получават информация за опита и най-добрите практики на други места и
ако е възможно, обединяване на ресурсите на компетентните органи, както и на държавни и неправителствени органи с
цел по-ефективно предоставяне на услуги на гражданите на трети държави, наред с другото, чрез обслужване на едно
гише (т.е. координирани центрове за подпомагане на интеграцията);
е) допринасяне за динамичен двустранен процес на взаимодействие, на който се основават стратегиите за интеграция на
местно и регионално равнище, чрез разработване на платформи за консултации на граждани на трети държави, обмен
на информация между заинтересованите участници и платформи за междукултурен и религиозен диалог между
общностите на гражданите на трети държави, между тези общности и приемащото общество и/или между тези
общности и органите, определящи политиката или вземащи решения;
ж) действия за насърчаване и засилване на практическото сътрудничество между компетентните органи на държавите
членки с акцент, inter alia, върху обмена на информация, най-добри практики и стратегии и разработването и осъщест
вяването на съвместни действия, включително с цел да се запази надеждността на имиграционните системи на
държавите членки.
ГЛАВА IV
ВРЪЩАНЕ

Член 11
Мерки, съпътстващи процедурите за връщане
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква в) от настоящия регламент, с оглед
на резултата от диалога по въпросите на политиката, установен в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и в съот
ветствие с целите на националните програми, определени в член 19 от настоящия регламент, по отношение на мерките,
съпътстващи процедурите за връщане, средствата от фонда се насочват към една или повече от следните категории граждани
на трети държави:
а) граждани на трети държави, които все още не са получили окончателно отрицателно решение във връзка с молбите им
за престой, законно пребиваване и/или международна закрила в дадена държава членка и които могат да решат да се
възползват от доброволното връщане;
б) граждани на трети държави, които се ползват от право на престой, законно пребиваване и/или от международна закрила
по смисъла на Директива 2011/95/ЕС или временна закрила по смисъла на Директива 2001/55/ЕО в държава членка и
които са решили да се възползват от доброволното връщане;
в) граждани на трети държави, които се намират в държава членка, но не отговарят или са престанали да отговарят на
изискванията за влизане и/или престой в държавата членка, включително тези граждани на трети държави, чието
извеждане е било отложено съгласно член 9 и член 14, параграф 1 от Директива 2008/115/ЕО.
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В този контекст фондът подкрепя по-специално следните действия, насочени към категориите лица, посочени в първа
алинея:
а) въвеждане, разработване и подобряване на алтернативни мерки на задържането;
б) социално подпомагане, предоставяне на информация или помощ във връзка с административни и/или съдебни формал
ности, както и предоставяне на информация или консултации;
в) предоставяне на правна и езикова помощ;
г) специална помощ за уязвимите лица;
д) създаване и подобряване на независими и ефективни системи за наблюдение на принудителното връщане, както е
предвидено в член 8, параграф 6 от Директива 2008/115/ЕО;
е) изграждане, поддръжка и подобряване на инфраструктурата, услугите и условията, свързани с настаняването,
приемането или задържането;
ж) изграждане на административни структури и системи, включително инструменти на информационните технологии;
з) обучение на персонала, с цел да се осигурят безпрепятствено протичащи и ефективни процедури на връщане, вклю
чително тяхното управление и изпълнение.
Член 12
Мерки в областта на връщането
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, буква в) от настоящия регламент, с оглед на резултата от
диалога по въпросите на политиката, предвиден в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и в съответствие с целите на
националните програми, определени в член 19 от настоящия регламент, по отношение на мерките в областта на връщането
фондът подпомага действия, насочени към лицата, посочени в член 11 от настоящия регламент. В този контекст фондът
подпомага по-специално следните действия:
а) мерките, необходими за подготовката на операции за връщане, като мерки за установяване на самоличността на
граждани на трети държави, издаване на документи за пътуване и издирване на семейството;
б) сътрудничество с консулските власти и имиграционните служби на трети държави с оглед получаването на документи
за пътуване, улесняване на репатрирането и осигуряване на обратно приемане;
в) мерки за подпомагане на доброволното връщане, включително медицински прегледи и помощ, организиране на
пътуването, финансова помощ и консултации и подпомагане преди и след връщането;
г) операции по извеждане и свързани с това мерки в съответствие с установените в правото на Съюза стандарти, с
изключение на технически средства за налагане на принудителни мерки;
д) мерки за даване ход на процеса на реинтегриране с цел постигане на личностно развитие на връщаното лице, като
парични стимули, обучение, помощ при настаняване и наемане на работа и подпомагане при започване на иконо
мическа дейност;
е) съоръжения и услуги в трети държави, гарантиращи подходящо временно настаняване и приемане при пристигане;
ж) специална помощ за уязвимите лица.
Член 13
Практическо сътрудничество и мерки за изграждане на капацитет
В рамките на специфичната цел, предвидена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква в) от настоящия регламент, с оглед
на резултата от диалога по въпросите на политиката, установен в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. и в съот
ветствие с целите на националните програми, определени в член 19 от настоящия регламент, по отношение на практи
ческото сътрудничество и мерките за изграждане на капацитет фондът подпомага по-специално следните действия:
а) действия за насърчаване, развиване и засилване на оперативното сътрудничество и обмена на информация между
службите, отговарящи за връщането, и другите органи на държавите членки, участващи във връщането, включително
що се отнася до сътрудничеството с консулските власти и имиграционните служби на трети държави и съвместните
операции за връщане;
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б) действия за подпомагане на сътрудничеството между трети държави и службите на държавите членки, отговарящи за
връщането, включително мерки, целящи укрепване на капацитета на третите държави за провеждане на дейности по
обратно приемане и реинтегриране, по-специално в рамките на споразумения за обратно приемане;
в) действия за подобряване на капацитета за разработване на ефективни и устойчиви политики в областта на връщането,
по-специално чрез обмен на информация относно ситуацията в страните на връщане, най-добри практики, обмен на
опит и обединяване на ресурсите на държавите членки;
г) действия за подобряване на капацитета за събиране, анализиране и разпространяване на подробни и систематични данни
и статистическа информация относно процедурите и мерките в областта на връщането, капацитета за приемане и
задържане, принудителното и доброволното връщане, наблюдението и реинтеграцията;
д) действия, които допринасят пряко за оценяването на политиките в областта на връщането, като например оценки на
въздействието на национално равнище, проучвания сред целевите групи, разработването на показатели и критерии за
съпоставяне на постигнатите резултати;
е) информационни мерки и кампании в трети държави, насочени към повишаване на осведомеността за подходящите
канали за законна имиграция и за рисковете на незаконната имиграция.
ГЛАВА V
ФИНАНСОВА РАМКА И РАМКА ЗА ПРИЛАГАНЕ

Член 14
Общи средства и изпълнение
1.

Общите средства за изпълнението на настоящия регламент се определят на 3 137 млн. евро по текущи цени.

2.
Годишните бюджетни кредити за фонда се отпускат от Европейския парламент и Съвета при спазване на многого
дишната финансовата рамка.
3.

Общите средства се използват за:

а) национални програми, в съответствие с член 19;
б) действия на Съюза, в съответствие с член 20;
в) спешно подпомагане, в съответствие с член 21;
г) Европейската мрежа за миграцията, в съответствие с член 22;
д) техническа помощ, в съответствие с член 23.
4.
Отпуснатият съгласно настоящия регламент бюджет за действия на Съюза, посочени в член 20 от настоящия
регламент, за спешно подпомагане, посочено в член 21 от настоящия регламент, за Европейската мрежа за миграцията,
посочена в член 22 от настоящия регламент, и за техническа помощ, посочена в член 23 от настоящия регламент, се
изпълнява при пряко управление в съответствие с член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и
непряко управление в съответствие с член 58, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Отпуснатият
бюджет за национални програми, посочени в член 19 от настоящия регламент, се изпълнява при споделено управление в
съответствие с член 58, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
5.
Комисията продължава да носи отговорност за изпълнението на бюджета на Съюза в съответствие с член 317 от
ДФЕС и информира Европейския парламент и Съвета относно операциите, извършвани от образувания, различни от
държавите членки.
6.
Без да се засягат правомощията на Европейския парламент и на Съвета, основният референтен финансов пакет се
използва индикативно, както следва:
а) 2 752 млн. евро за националните програми на държавите членки;
б) 385 млн. евро за действия на Съюза, спешно подпомагане, Европейската мрежа за миграцията и техническа помощ от
страна на Комисията, от които поне 30 % се използват за действия на Съюза и Европейската мрежа за миграцията.
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Член 15
Средства за допустими действия в държавите членки
1.

На държавите членки се отпуска сумата от 2 752 млн. евро индикативно, както следва:

а) 2 392 млн. евро се отпускат съгласно посоченото в приложение I. Държавите членки отделят най-малко 20 % от тези
средства за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква а), и най-малко 20 % за специфичната
цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква б). Държавите членки могат да се отклоняват от тези
минимални проценти само ако в националните програми бъде включена подробна обосновка защо отделянето на
средства под това равнище не застрашава постигането на дадената цел. По отношение на специфичната цел, посочена
в член 3, параграф 2, първа алинея, буква а), тези държави членки със структурни проблеми в областта на настаня
ването, инфраструктурата и услугите не определят равнище по-ниско от минималния процент, установен в настоящия
регламент.
б) 360 млн. евро се отпускат въз основа на механизма за разпределение, за специфичните действия, посочени в член 16, за
програмата на Съюза за презаселване, посочена в член 17, и за прехвърлянето на лица, на които е предоставена
международна закрила, от една държава членка в друга, посочено в член 18.
2.

Със сумата, посочена в параграф 1, буква б), се подпомагат:

а) специфичните действия, изброени в приложение II,
б) програмата на Съюза за презаселване съгласно член 17 и/или прехвърлянето на лица, на които е предоставена между
народна закрила, от една държава членка в друга съгласно член 18.
3.
В случай че остане налична сума по параграф 1, буква б) от настоящия член или че е налична друга сума, тя се
разпределя в рамките на междинния преглед, предвиден в член 15 от регламент (ЕС) № 514/2014 г., пропорционално на
основните суми за националните програми, установени в приложение I към настоящия регламент.
Член 16
Средства за специфични действия
1.
На държавите членки може да бъде отпусната допълнителна сума, съгласно член 15, параграф 2, буква а), при
условие че тя е заделена като такава в програмата и че се използва за изпълнение на специфичните действия, изброени в
приложение II.
2.
За да се вземат предвид нови развития в областта на политиката, на Комисията се предоставят правомощията да
приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия член с цел преработване на приложение II във връзка с
междинния преглед, посочен в член 15 от регламент(ЕС) № 514/2014 г. Въз основа на преработения списък на специ
фичните действия държавите членки могат да получат допълнителна сума, както е предвидено в параграф 1 от настоящия
член, при условие че има налични средства.
3.
Допълнителните суми, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се отпускат на държавите членки с инди
видуалните решения за финансиране, с които се одобряват или преработват националните им програми, в рамките на
междинния преглед съгласно предвидената процедура в членове 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. Тези суми се
използват единствено за изпълнението на специфичните действия, посочени в приложение II към настоящия регламент.
Член 17
Средства за програмата на Съюза за презаселване
1.
В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки
получават на всеки две години допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на
еднократна сума в размер на 6 000 евро за всяко презаселено лице.
2.
Посочената в параграф 1 еднократна сума се увеличава на 10 000 евро за всяко лице, което е презаселено в
съответствие с общите приоритети на Съюза в областта на презаселването, определени съгласно параграф 3 и изброени
в приложение III, и за всяко уязвимо лице съгласно посоченото в параграф 5.
3.

Общите приоритети на Съюза в областта на презаселването се основават на следните общи категории лица:

а) лица от държава или регион, определен(а) за прилагане на регионална програма за закрила;
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б) лица от държава или регион, посочен(а) в прогнозите на Върховния комисар на ООН за бежанците по отношение на
презаселването, където общите действия на Съюза биха имали значително въздействие за посрещане на нуждите от
закрила;
в) лица от определена категория, отговарящи на критериите на Върховния комисар на ООН за бежанците по отношение на
презаселването.
4.
На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка с
изменението на приложение III, въз основа на посочените в параграф 3 от настоящия член общи категории, когато има
обоснована необходимост от това или във връзка с препоръки на Върховния комисар на ООН за бежанците.
5.
Следните групи уязвими лица също отговарят на изискванията за получаване на еднократната сума, предвидена в
параграф 2:
а) жени и деца, изложени на риск,
б) непридружени малолетни и непълнолетни лица,
в) лица с медицински нужди, на които може да се намери решение само чрез презаселване,
г) лица, нуждаещи се от неотложно или спешно презаселване поради необходимост от правна или физическа закрила,
включително жертви на насилие или изтезания.
6.
Когато държава членка презаселва дадено лице, което попада в повече от една от категориите, посочени в параграфи
1 и 2, тя получава еднократната сума за това лице само веднъж.
7.
По целесъобразност държавите членки може да имат право да получат еднократни суми за членовете на семейството
на лицата, посочени в параграфи 1, 3 и 5, при условие че тези членове на семейството са били презаселени в съответствие с
настоящия регламент.
8.
Чрез актове за изпълнение Комисията определя сроковете и другите условия за изпълнение, свързани с механизма за
отпускане на средства за програмата на Съюза за презаселване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с
процедурата по консултиране, посочена в член 27, параграф 2.
9.
Допълнителните суми, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се отпускат на държавите членки на всеки две
години, като първият път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им
програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г., а по-късно — с решение
за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Тези суми не се прехвърлят към
други действия по националната програма.
10.
С оглед ефективно преследване на целите на програмата на Съюза за презаселване и в рамките на наличните
средства, на Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26, за да
коригира, ако сметне за необходимо, еднократната сума, посочена в параграфи 1 и 2 от настоящия член, по-специално
като отчита актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на презаселването, както и факторите,
които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.
Член 18
Средства за прехвърляне на лица, на които е предоставена международна закрила
1.
С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и в светлината
на развитието на политиката на Съюза в рамките на периода на използване на средства от фонда, в допълнение към
отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна
сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 6 000 евро за всяко
прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила.
2.
По целесъобразност държавите членки може да имат право да получат еднократни суми за членовете на семейството
на лицата, посочени в параграф 1, при условие че тези членове на семейството са били прехвърлени в съответствие с
настоящия регламент.
3.
Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първият път
това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с
процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г., а по-късно — с решение за финансиране, което се
прилага към решението за одобряване на националната програма. Тези суми не се прехвърлят към други действия по
националната програма.
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4.
С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и разпределение на отговорностите между държавите
членки, посочени в член 80 от Договора за функционирането на ЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията
се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с
коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, по-специално като взема предвид акту
алното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на лица, на които е предоставена
международна закрила, от една държава членка в друга, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването
на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.
Член 19
Национални програми
1.
По националните програмите, които предстои да бъдат разгледани и одобрени в съответствие с член 14 от Регламент
(ЕС) № 514/2014 г., в рамките на целите, предвидени в член 3 от настоящия регламент, и като вземат предвид резултата от
диалога по политиката, посочен в член 13 от Регламент (ЕС) № 514/2014, държавите членки се стремят към постигане поспециално на следните цели:
а) укрепване на изграждането на общата европейска система за убежище чрез осигуряване на ефективно и еднообразно
прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на убежището и чрез осигуряване на доброто функцио
ниране на Регламент (ЕС) № 604/2013. Тези действия могат да включват също изготвянето и развитието на програмата
на Съюза за презаселване;
б) въвеждане и развитие на стратегии за интеграция, които да обхващат различни аспекти на двупосочния динамичен
процес и да се изпълняват на национално/местно/регионално равнище според необходимостта, като се вземе предвид
нуждата от интеграция на граждани на трети държави на местно/регионално равнище, посрещане на специфичните
нужди на различните категории мигранти и разработване на ефективни партньорства между заинтересованите страни;
в) разработване на програма за връщане, която включва елемент относно подпомагането на доброволното връщане и при
необходимост — относно реинтеграцията.
2.
Държавите членки гарантират, че всички действия, подпомагани по фонда, се осъществяват при пълно зачитане на
основните права и човешкото достойнство. По-специално при тези действия се спазват изцяло правата и принципите,
заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.
3.
При спазване на изискването за изпълнение на посочените по-горе цели и при отчитане на различните обстоятелства,
държавите членки се стремят да постигнат справедливо и прозрачно разпределение на средствата между специфичните
цели, изложени в член 3, параграф 2.
Член 20
Действия на Съюза
1.
По инициатива на Комисията фондът може да бъде използван за финансиране на транснационални действия или
действия, представляващи особен интерес за Съюза („действията на Съюза“), които се отнасят до общите и специфичните
цели, посочени в член 3.
2.

За да отговарят на критериите за финансиране, действията на Съюза подпомагат по-конкретно:

а) задълбочаването на сътрудничеството в Съюза при прилагането на правото на Съюза и при обмена на най-добри
практики в областта на убежището, най-вече във връзка с презаселването и прехвърлянето на лица, подали молби
и/или получили международна закрила, от една държава членка в друга, включително чрез работа в мрежа и обмен на
информация, със законната миграция, с интеграцията на граждани на трети държави, включително подпомагане при
пристигането и координация на дейности за популяризиране на презаселването сред местните общности, които ще
приемат презаселените бежанци, и във връзка с връщанията;
б) създаването на транснационални мрежи за сътрудничество и пилотни проекти, включително иновативни проекти,
основаващи се на транснационални партньорства между образувания, намиращи се в две или повече държави
членки, предназначени да стимулират нововъведенията и да улесняват обмена на опит и най-добри практики;
в) проучвания и научни изследвания относно възможните нови форми на сътрудничество в рамките на Съюза в областта
на убежището, имиграцията, интеграцията и връщането и съответното право на Съюза, разпространяването и обмена на
информация относно най-добрите практики и относно всички други аспекти на политиките в областта на убежището,
имиграцията, интеграцията и връщането, включително корпоративна комуникация относно политическите приоритети
на Съюза;
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г) разработването и прилагането от страна на държавите членки на общи статистически инструменти, методи и показатели
за оценяване развитието на политиката в областта на убежището, законната миграция и интеграцията и връщането;
д) подпомагане на мерките за подготовка и наблюдение, както и на административната и техническа подкрепа, и
разработване на механизъм за оценяване, необходим за провеждането на политиките в областта на убежището и
имиграцията;
е) сътрудничеството с трети държави на основата на глобалния подход на Съюза към миграцията и мобилността, особено
в рамките на изпълнението на споразуменията за обратно приемане, партньорствата за мобилност и регионалните
програми за закрила;
ж) информационни мерки и кампании в трети държави, насочени към повишаване на осведомеността за подходящите
канали за законна имиграция и за рисковете на незаконната имиграция.
3.

Действията на Съюза се изпълняват в съответствие с член 6 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г.

4.
Комисията гарантира справедливо и прозрачно разпределение на средствата между целите, посочени в член 3,
параграф 2.
Член 21
Спешно подпомагане
1.
Фондът предоставя финансова помощ за посрещане на неотложни и специфични нужди в случай на извънредна
ситуация, както е определено в член 2, буква к). Прилаганите в трети държави мерки съгласно настоящия член са в
съответствие с хуманитарната политика на Съюза, като по целесъобразност я допълват, и съблюдават хуманитарните
принципи, установени в Консенсуса относно хуманитарна помощ.
2.

Спешното подпомагане се осъществява в съответствие с членове 6 и 7 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г.
Член 22
Европейска мрежа за миграцията

1.
Фондът подпомага Европейската мрежа за миграцията и предоставя финансовата помощ, необходима за нейните
дейности и бъдещето ѝ развитие.
2.
Сумата, предоставена за Европейската мрежа за миграцията от годишните бюджетни кредити на фонда, и работната
програма, определяща приоритетите за дейностите ѝ, се приемат от Комисията, след одобрение от управителния съвет, в
съответствие с процедурата, посочена в член 4, параграф 5, буква а) от Решение 2008/381/ЕО. Решението на комисията
представлява решение за финансиране съгласно член 84 от Регламент (ЕС, Евротом) № 966/2012.
3.
Финансовата помощ, предоставяна за дейностите на Европейската мрежа за миграцията, се отпуска по целесъоб
разност под формата на безвъзмездни средства за националните звена за контакт, посочени в член 3 от Решение
2008/381/ЕО и на обществени поръчки, в съответствие с Регламент (ЕС, Евротом) № 966/2012. Помощта гарантира
подходяща и своевременна финансова подкрепа за посочените национални звена за контакт. Направените разходи за
изпълнение на действия на националните звена за контакт, подпомагани с безвъзмездни средства, предоставени през
2014 г., могат да отговорят на критериите за финансиране от 1 януари 2014 г.
4.

Решение 2008/381/ЕО се изменя, както следва:

а) Член 4, параграф 5, буква а) се заменя със следното:
„а) подготвя и одобрява, въз основа на проект от председателя, проекта за работна програма за дейностите, поспециално по отношение на целите и тематичните приоритети, и индикативен размер на бюджета за всяко
национално звено за контакт, с цел да се осигури правилното функциониране на ЕММ;“;
б) Член 6се изменя както следва:
i) параграф 4 се заменя със следното:
„4.
Комисията следи за изпълнението на работната програма за дейностите и докладва редовно за нейното
изпълнение и за развитието на ЕММ пред управителния съвет.“;
ii) параграфи 5—8 се заличават;
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в) Член 11 се заличава.
г) Член 12 се заличава.
Член 23
Техническа помощ
1.
По инициатива и/или от името на Комисията, за техническа помощ се използват ежегодно до 2,5 млн. евро от фонда,
в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г.
2.
По инициатива на дадена държава членка фондът може да финансира дейности, свързани с техническа помощ, в
съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г. Заделената за техническа помощ сума не надвишава за периода
2014—2020 г. 5,5 % от общата сума, отпусната на дадена държава членка, плюс 1 000 000 евро.
Член 24
Координация
Комисията и държавите членки, при целесъобразност съвместно с Европейската служба за външна дейност, вземат мерки
действията в трети държави и по отношение на такива държави да се предприемат при осигуряване на полезно взаимо
действие и съгласуваност с други действия извън Съюза, които се подкрепят чрез инструменти на Съюза. Те по-специално
правят необходимото за това посочените действия:
а) да бъдат съгласувани с външната политика на Съюза, да съблюдават принципа за съгласуваност на политиките за
развитие и да са в съответствие с документите за стратегическо програмиране за въпросния регион или въпросната
страна;
б) да бъдат насочени към мерки, чиято цел е различна от развитието;
в) да бъдат в интерес на вътрешните политики на Съюза и да са последователни с дейностите, извършвани в рамките на
Съюза.
ГЛАВА VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25
Специални разпоредби относно еднократните суми за презаселване и прехвърляне на лица, на които е
предоставена международна закрила, от една държава членка в друга
Чрез дерогация от правилата относно допустимостта на разходите, установени в член 18 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г.
и по-специално правилата, отнасящи се до еднократните суми и фиксираните ставки, еднократните суми, отпускани на
държавите членки за презаселване и/или прехвърляне на лица, на които е предоставена международна закрила, от една
държава членка в друга съгласно настоящия регламент:
а) се освобождават от задължението да бъдат основани на статистически или исторически данни; и
б) се предоставят, при условие че лицето, във връзка с което се отпуска еднократната сума, е действително презаселено
и/или прехвърлено в съответствие с настоящия регламент.
Член 26
Упражняване на делегирането
1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставят на Комисията при спазване на предвидените в настоящия
член условия.
2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 16, параграф 2, член 17, параграфи 4 и 10 и член 18,
параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от седем години, считано от 21 май 2014 г. Комисията изготвя доклад
относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на седемгодишния срок. Делегирането
на правомощия се продължава мълчаливо за срок от три години, освен ако Европейският парламент или Съветът не
възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на седемгодишния срок.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 16, параграф 2, член 17, параграфи 4 и 10 и член 18, параграф 4,
може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява
посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален
вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните
актове, които вече са в сила.

20.5.2014 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/189

4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и
Съвета.
5.
Делегиран акт, приет съгласно член 16, параграф 2, член 17, параграфи 4 и 10 и член 18, параграф 4, влиза в сила
единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след
нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският
парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по
инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Член 27
Процедура на комитет
1.
Комисията се подпомага от комитета за Фондове „Убежище, миграция и интеграция“ и „Вътрешна сигурност“,
създаден с член 59, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г.
2.

При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
Член 28
Преглед

Въз основа на предложение на Комисията, Европейският парламент и Съветът правят преглед на настоящия регламент до
30 юни 2020 г.
Член 29
Приложимост на Регламент (ЕС) № 514/2014 г.
Разпоредбите на Регламент (ЕС) № 514/2014 г. се прилагат спрямо фонда, без да се засяга член 4 от настоящия регламент.
Член 30
Отмяна
Решения № 573/2007/ЕО, № 575/2007/ЕО и 2007/435/ЕО се отменят, считано от 1 януари 2014 г.
Член 31
Преходни разпоредби
1.
Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението, включително пълната или частична отмяна, на
съответните проекти и годишни програми до тяхното приключване, или на финансови помощи, одобрени от Комисията въз
основа на решения № 573/2007/ЕО, № 575/2007/ЕО и 2007/435/ЕО или на друго законодателство, което се прилага
спрямо тези помощи към 31 декември 2013 г. Настоящият регламент не засяга продължаването или изменението,
включително пълната или частична отмяна, на финансово подпомагане, одобрено от Комисията въз основа на Решение
2008/381/ЕО или на друго законодателство, което се прилага спрямо това подпомагане към 31 декември 2013 г.
2.
При приемане на решения за съфинансиране съгласно настоящия регламент, Комисията взема предвид мерките,
приети въз основа на решения № 573/2007/ЕО, № 575/2007/ЕО, 2007/435/ЕО и 2008/381/ЕО преди 20 май
2014 г., които имат финансови отражения по време на периода, обхванат от това съфинансиране.
3.
Средствата, предвидени за съфинансиране, одобрено от Комисията между 1 януари 2011 г. и 31 декември 2014 г.,
за които документите, необходими за приключване на действията, не са били изпратени на Комисията до изтичане на
крайния срок за внасяне на заключителния доклад, автоматично се отменят от Комисията до 31 декември 2017 г., което
води до възстановяване на неоснователно изплатените суми.
4.
Сумите, свързани с действия, които са спрени заради съдебни производства или административни обжалвания, които
имат суспензивно действие, не се вземат предвид при изчисляването на сумата, която подлежи на автоматично отменяне.
5.
До 30 юни 2015 г. държавите членки представят на Комисията докладите за оценка на резултатите и последиците от
действията, съфинансирани по силата на решения № 573/2007/ЕО, № 575/2007/ЕО и 2007/435/ЕО за периода 2011 —
2013 г.
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6.
До 31 декември 2015 г. Комисията представя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и
социален комитет и на Комитета за регионите доклади за последваща оценка по силата на решения № 573/2007/ЕО, №
575/2007/ЕО и 2007/435/ЕО за периода 2011 — 2013 г.
Член 32
Влизане в сила и прилагане
Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Прилага се от 1 януари 2014 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите
членки в съответствие с Договорите.
Съставено в Страсбург на 16 април 2014 година.

За Европейския парламент

За Съвета

Председател

Председател

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Многогодишни разбивки по държави членки за периода 2014—2020 г. (в евро)

Държава членка

Минимална сума

Процент на средно отпус
натите суми през 2011 — Средна сума за 2011 — 2013 г.
2013 г. по ЕФБ+ФИ+ФВ

ОБЩО

AT

5 000 000

2,65 %

59 533 977

64 533 977

BE

5 000 000

3,75 %

84 250 977

89 250 977

BG

5 000 000

0,22 %

5 006 777

10 006 777

CY

10 000 000

0,99 %

22 308 677

32 308 677

CZ

5 000 000

0,94 %

21 185 177

26 185 177

DE

5 000 000

9,05 %

203 416 877

208 416 877

EE

5 000 000

0,23 %

5 156 577

10 156 577

ES

5 000 000

11,22 %

252 101 877

257 101 877

FI

5 000 000

0,82 %

18 488 777

23 488 777

FR

5 000 000

11,60 %

260 565 577

265 565 577

GR

5 000 000

11,32 %

254 348 877

259 348 877

HR

5 000 000

0,54 %

12 133 800

17 133 800

HU

5 000 000

0,83 %

18 713 477

23 713 477

IE

5 000 000

0,65 %

14 519 077

19 519 077

IT

5 000 000

13,59 %

305 355 777

310 355 777

LT

5 000 000

0,21 %

4 632 277

9 632 277

LU

5 000 000

0,10 %

2 160 577

7 160 577

LV

5 000 000

0,39 %

8 751 777

13 751 777

MT

10 000 000

0,32 %

7 178 877

17 178 877

NL

5 000 000

3,98 %

89 419 077

94 419 077

PL

5 000 000

2,60 %

58 410 477

63 410 477

PT

5 000 000

1,24 %

27 776 377

32 776 377

RO

5 000 000

0,75 %

16 915 877

21 915 877

SE

5 000 000

5,05 %

113 536 877

118 536 877

SI

5 000 000

0,43 %

9 725 477

14 725 477

SK

5 000 000

0,27 %

5 980 477

10 980 477

UK

5 000 000

16,26 %

365 425 577

370 425 577

145 000 000

100,00 %

2 247 000 000

2 392 000 000

ДЧ Общо
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Списък на специфичните действия, посочени в член 16

1. Изграждане и разработване в Съюза на транзитни центрове и центрове за обработка на досиетата на бежанците, поспециално в подкрепа на операции по презаселване в сътрудничество с ВКБООН
2. Нови подходи, в сътрудничество с ВКБООН, относно достъпа до процедурите за предоставяне на убежище, които са
насочени към основните държави на транзитно преминаване, като програми за закрила на конкретни групи или
определени процедури за разглеждане на молбите за предоставяне на убежище
3. Съвместни инициативи между държавите членки в областта на интеграцията, като определяне на сравнителни пока
затели, партньорски проверки или изпитвания на европейски модули, например за придобиването на езикови умения
или организирането на въвеждащи програми, както и с цел да се подобри координацията на политиките между
държавите членки, регионите и местните органи
4. Съвместни инициативи, насочени към намирането и прилагането на нови подходи по отношение на процедурите при
първи контакт и стандартите за защита и подпомагане на непридружени малолетни и непълнолетни лица
5. Съвместни операции за връщане, включително съвместни действия за прилагане на споразуменията на Съюза за обратно
приемане
6. Съвместни проекти за реинтеграция в държавите на произход с оглед на трайно завръщане, както и съвместни действия
за укрепване на капацитета на третите държави за прилагане на споразуменията на Съюза за обратно приемане
7. Съвместни инициативи, насочени към възстановяване на целостта на семейството и реинтегриране на непридружените
малолетни и непълнолетни лица в техните държави на произход
8. Съвместни инициативи между държавите членки в областта на законната миграция, включително създаване на
съвместни миграционни центрове в трети държави, както и съвместни проекти за насърчаване на сътрудничеството
между държавите членки с оглед на насърчаване на използването на канали за изцяло законна миграция и информиране
за рисковете на незаконната имиграция

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Списък на общите приоритети на Съюза в областта на презаселването

1. Регионална програма за закрила в Източна Европа (Беларус, Молдова, Украйна)
2. Регионална програма за закрила в региона на Африканския рог (Джибути, Кения, Йемен)
3. Регионална програма за закрила в Северна Африка (Египет, Либия, Тунис)
4. Бежанци в региона на Източна Африка/Големите езера
5. Иракски бежанци в Сирия, Ливан, Йордания
6. Иракски бежанци в Турция
7. Сирийски бежанци в региона

20.5.2014 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Списък на общите показатели за измерване на специфичните цели

а) укрепване и развиване на всички аспекти на общата европейска система за убежище, включително нейното външно
измерение;
i) брой лица от целевите групи, които са получили помощ чрез проекти в областта на системите за убежище и
приемане, подкрепяни в рамките на фонда
За целите на годишните доклади за изпълнението, посочени в член 54 от регламент (ЕС) № 514/2014 г., този
показател се разбива на следните подкатегории:
— брой лица от целевите групи, които са се възползвали от информация и помощ по време на процедурите за
предоставяне на убежище,
— брой лица от целевите групи, които са се възползвали от правна помощ и представителство,
— брой уязвими лица и непридружени малолетни и непълнолетни лица, които са се възползвали от специална
помощ;
ii) капацитет (напр. брой места) на нова инфраструктура за настаняване във връзка с приемането, създадена съгласно
общите изисквания за условия на приемане, изложени в достиженията на правото на Съюза, и капацитет на
съществуващата инфраструктура за настаняване във връзка с приемането, подобрена съгласно същите изисквания,
в резултат на подкрепени в рамките на фонда проекти, и дял от общия капацитет за настаняване във връзка с
приемането;
iii) брой лица, обучени с подпомагане от фонда по въпроси, свързани с убежището, и техният брой като процент от
общия брой обучени служители по тези въпроси;
iv) брой информационни продукти за държавите на произход и мисии за установяване на факти за същите държави,
осъществени с подпомагане от фонда;
v) брой проекти, подкрепени в рамките на фонда, за развитие, наблюдение и оценка на политиките на държавите
членки в областта на убежището;
vi) брой презаселени с помощта на фонда лица.
б) подпомагане на законната миграция към държавите членки в съответствие с техните икономически и социални нужди,
например нуждите на пазара на труда, като същевременно се намаляват злоупотребите със законната миграция, и
насърчаване на ефективната интеграция на гражданите на трети държави.
i) брой лица от целевите групи, които са участвали в мерки преди заминаване, подкрепени в рамките на фонда;
ii) брой лица от целевите групи, подкрепени в рамките на фонда чрез мерки за интегриране като част от национални,
местни и регионални стратегии.
За целите на годишните доклади за изпълнението, посочени в член 54 от регламент (ЕС) № 514/2014 г., този
показател се разбива на следните подкатегории:
— брой лица от целевите групи, подкрепени чрез мерки, насочени към образованието и обучението, в това число
езиково обучение и подготвителни действия за улесняване на достъпа до пазара на труда,
— брой лица от целевите групи, подкрепени чрез осигуряване на съвети и подпомагане в областта на жилищното
настаняване,
— брой лица от целевите групи, подкрепени чрез осигуряване на здравни и психологически грижи,
— брой лица от целевите групи, подкрепени чрез мерки, свързани с демократичното участие;
iii) брой налични местни, регионални и национални политически рамки/мерки/инструменти за интегрирането на
граждани на трети държави с участието на гражданското общество и общностите на мигрантите, както и всички
други заинтересовани сектори, в резултат на мерките, подкрепени в рамките на фонда;
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iv) брой проекти за сътрудничество с други държави членки за интегрирането на граждани на трети държави,
подкрепени в рамките на фонда;
v) брой проекти, подкрепени в рамките на фонда, за развитие, наблюдение и оценка на политиките на държавите
членки в областта на интеграцията.
в) насърчаване на справедливи и ефективни стратегии за връщане в държавите членки в подкрепа на борбата с незаконната
имиграция, като се обръща особено внимание на трайния характер на връщането и на действителното обратно приемане
в страните на произход и транзитно преминаване.
i) брой лица, обучени с подпомагане от фонда по въпроси, свързани с връщането;
ii) брой върнати лица, които са получили предварителна или последваща помощ, съфинансирана от фонда, във връзка с
реинтеграцията;
iii) брой върнати лица, чието връщане е съфинансирано от фонда, лица, които са се върнали доброволно, и лица, които
са били изведени;
iv) брой проследени операции по извеждане, съфинансирани от фонда;
v) брой проекти, подкрепени в рамките на фонда, за развитие, наблюдение и оценка на политиките на държавите
членки в областта на връщането.
г) засилване на солидарността и на разпределението на отговорностите между държавите членки, по-специално по
отношение на онези от тях, които са най-засегнати от потоците мигранти и търсещи убежище.
i) брой прехвърлени с подпомагане от фонда лица, подали молби или получили международна закрила, от една
държава членка в друга;
ii) брой подкрепени в рамките на фонда проекти за сътрудничество с други държави членки за повишаване на
солидарността и на разпределението на отговорности между държавите членки.

