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„Statele membre nu au găsit încă echilibrul adecvat între răspunderea pe care fiecare țară 

trebuie să și-o asume pe propriul teritoriu și solidaritatea de care toți trebuie să facem 

dovadă, dacă dorim să revenim la un spațiu Schengen fără frontiere interne. Sunt și rămân 

împotriva frontierelor interne. Acolo unde astfel de frontiere au fost reinstituite, trebuie să fie 

eliminate. Dacă ele ar persista, aceasta ar reprezenta un pas înapoi inacceptabil pentru 

Europa de astăzi și cea de mâine. 

Comisia și mai multe președinții ale Consiliului au prezentat numeroase soluții de 

compromis. Invit Președinția Consiliului să facă acum pași decisivi pentru a elabora soluții 

durabile cu privire la o reformă echilibrată în domeniul migrației. 

Nu putem continua să ne certăm pentru a găsi soluții ad-hoc de fiecare dată când sosește o 

navă. Soluțiile ad-hoc nu sunt suficiente. Avem nevoie de solidaritate durabilă – acum și 

întotdeauna.” 

 

Jean-Claude Juncker, Starea Uniunii Europene 2018 
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1. INTRODUCERE 

Provocările reprezentate de criza refugiaților și a migrației au necesitat un răspuns hotărât și 

cuprinzător din partea UE: salvarea de vieți omenești, reducerea numărului de sosiri ilegale, 

dezvoltarea de noi instrumente pentru a răspunde provocărilor atât în interiorul, cât și în afara 

UE. Același lucru va fi valabil pe măsură ce construim un sistem adaptat exigențelor viitoare 

pentru anii următori. Comisia a stabilit etapele cheie în Agenda europeană privind migrația.
1
 

Drept urmare, UE este acum mai bine pregătită ca oricând. Totuși, acest lucru nu înseamnă că 

munca noastră s-a încheiat. Criza a evidențiat punctele slabe – actualele norme UE privind 

azilul au însemnat un tratament diferit al solicitanților de azil la nivelul UE și au încurajat 

mișcările dintr-un stat membru în altul. Sosirile se situează în prezent la un nivel mai scăzut 

decât înainte de criză, dar presiunea structurală exercitată de migrație rămâne foarte mare: 

avem oportunitatea de a corecta punctele slabe și de a construi un sistem care să poată rezista 

crizelor viitoare. Aceasta înseamnă trecerea de la răspunsuri ad-hoc la soluții durabile. 

Aceasta înseamnă adoptarea de măsuri proactive pentru a submina modul de acțiune al 

persoanelor care introduc ilegal migranți, pentru a proteja frontierele noastre externe, pentru a 

asigura funcționarea proceselor cheie precum azilul și repatrierea, pentru a consolida căile 

legale de acces și pentru a aborda motivele care stau la baza migrației.  

Criza a confirmat faptul că toate acțiunile UE sunt interconectate – toate piesele trebuie să se 

potrivească pentru funcționarea întregului sistem. Prezenta comunicare analizează cele trei 

componente principale ale abordării globale a gestionării migrației:  

 acțiune cu parteneri din afara Uniunii; 

 acțiune la frontierele noastre externe; 

 acțiune în interiorul Uniunii.  

Pe plan extern, trebuie să continuăm colaborarea cu partenerii: pentru a aborda cauzele 

profunde ale migrației ilegale; pentru a coopera în scopul unei mai bune gestionări a migrației 

și pentru combaterea traficului cu migranți; pentru a garanta că persoanele care nu au dreptul 

de a rămâne în UE pot fi repatriate; pentru a demonstra că există alternative la migrația 

ilegală, sub forma căilor legale de acces; și pentru a răspunde nevoilor specifice ale 

persoanelor strămutate din cauza conflictelor și persecuției. O frontieră externă puternică 

trebuie să asigure un nivel consecvent și fiabil de control și securitate, printr-un nivel ridicat 

de coordonare și monitorizare constantă pentru a identifica și aborda deficiențele. Aceste 

obiective trebuie apoi să fie completate de o abordare coerentă și umană în interiorul Uniunii, 

prin consolidarea reciprocă a procedurilor de azil și de repatriere ale statelor membre, prin 

depunerea unor eforturi susținute împotriva rețelelor infracționale și printr-un cadru UE 

echitabil și coerent, bazat pe solidaritate și responsabilitate. 

Prezenta comunicare prezintă situația actuală și următoarele etape ale acestor obiective 

interconectate. Aceste demersuri trebuie să fie pe măsura provocării pe termen lung pe care o 

constituie gestionarea viitoarelor tendințe ale migrației. Există acțiuni pe care le putem 

întreprinde acum și pe care ar trebui să le întreprindem. Diferitele instrumente ale UE care au 

produs rezultate reale în zona centrală a Mării Mediterane ar putea fi implementate pentru alte 

rute. Punerea în practică a următoarei etape privind poliția de frontieră și garda de coastă la 

nivel european ar aduce o schimbare radicală în ceea ce privește disponibilitatea capacităților 

noastre de frontieră. Adoptarea în acest moment a măsurilor pentru a aborda cele mai evidente 

deficiențe ale sistemelor noastre de azil, primire și repatriere, ar aduce beneficii imediate în 

ceea ce privește capacitatea noastră de a ne îndeplini obiectivele în mod eficient. 

                                                 
1
 COM (2015) 240 final din 13.5.2015. 
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În nenumărate rânduri, UE a demonstrat că este capabilă să facă față noilor provocări legate 

de migrație, pe măsura apariției acestora. Dar nu am construit încă un sistem durabil capabil 

să prevină și să diminueze provocările viitoare. Este timpul să trecem de la a fi reactivi la a fi 

proactivi. De fiecare dată când am lucrat împreună, am obținut rezultate. Nu ar trebui să uităm 

niciun moment acest lucru în timp ce lucrăm pentru un viitor în care UE și statele sale 

membre asigură solidaritatea și coerența pe care europenii le merită. 

Caracterul evolutiv al provocărilor legate de migrație și azil 

Uniunea Europeană a întreprins acțiuni ferme în ceea ce privește salvarea de vieți omenești pe 

mare. Încă de la începutul crizei, în centrul acțiunii UE s-au aflat preocupările umanitare. Cele 

patru operațiuni ale UE care se desfășoară acum în Marea Mediterană
2
 au ajutat la salvarea a 

peste 690 000 de persoane pe mare începând din 2015, dintre care peste 300 000 au fost 

salvate datorită ajutorului direct acordat statelor membre de Agenția Europeană pentru Poliția 

de Frontieră și Garda de Coastă și alte 45 000 prin operațiunea Sophia
3
. Aceste demersuri, 

alături de reducerea fluxurilor migratorii, au dus la o reducere substanțială a pierderilor de 

vieți omenești pe mare. Cu toate acestea, mai mult de 2 100 de persoane și-au pierdut viața în 

2018 traversând Marea Mediterană
4
. 

După nivelul record de sosiri în UE înregistrat în 2015, fluxurile se situează acum sub 

nivelurile anterioare crizei. Până în prezent, numărul de treceri ilegale ale frontierei în UE 

prin rutele migratoare principale în 2018 este cu 30 % mai mic decât în 2017, înregistrând un 

total de aproximativ 116 000 de treceri în primele zece luni ale anului
5
. 

Numărul de treceri ilegale ale frontierei în UE 2014-2018 

 

                                                 
2
 Operațiunile Poseidon, Themis și Indalo (reprezentând operațiuni ale Agenției Europene pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă desfășurate cu Grecia, Italia și, respectiv, Spania) și operațiunea Sophia din 

cadrul politicii de securitate și apărare comune. 
3
 În cadrul Consiliului sunt în curs de desfășurare discuții despre reînnoirea mandatului pentru operațiunea 

EUNAVFORMED Sophia. 
4
 Cifre înregistrate pentru 2018 până în luna noiembrie: http://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean. 

Aceasta reflectă o reorientare a traficanților spre ambarcațiuni cu o capacitate de navigare mai slabă, un 

model de activitate pentru combaterea căruia UE întreprinde acțiuni. 
5
 Sursa sosirilor neregulamentare: Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, cu 

excepția cazului în care se prevede altfel. 
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Declarația UE-Turcia a determinat scăderea imediată a sosirilor pe ruta est-mediteraneeană cu 

97 %, ajungându-se la o medie de sub 100 pe zi. O creștere limitată, dar notabilă, s-a înregistrat 

începând cu primăvara anului 2017, iar în 2018 s-a înregistrat o creștere de 30 % a sosirilor din 

Turcia față de aceeași perioadă din 2017. Cu toate acestea, numărul traversărilor ilegale rămâne cu 

aproximativ 90 % mai scăzut decât nivelul record înregistrat în 2015. În ceea ce privește ruta 

central-mediteraneeană – punctul de intrare principal în Europa la începutul crizei din 2014 – s-a 

înregistrat o reducere semnificativă susținută începând cu vara anului 2017, un număr de circa 

23 000 de persoane traversând până în prezent. Cel mai mare număr de sosiri din acest an a fost 

înregistrat pe ruta vest-mediteraneeană, cu peste 57 000 de sosiri ilegale până în prezent în 2018, 

ceea ce reprezintă o creștere de 126 % față de 2017
6
. Această tendință a început să devină evidentă 

în a doua jumătate a anului 2017. Alte tendințe semnificative – cum ar fi o creștere majoră a 

sosirilor ilegale la frontiera terestră turco-greacă
7
 și o convergență a migranților în Bosnia și 

Herțegovina
8
 – demonstrează necesitatea continuă a unei abordări care să acopere toate rutele.

9
 

Având în vedere politica Uniunii de a favoriza migrația legală față de cea ilegală, este 

important de remarcat creșterea numărului de persoane sosite prin căi de migrație legale.  

Relocarea a redus într-o oarecare măsură presiunea asupra statelor membre UE de la frontiera 

externă și a oferit o cale de acces sigură și legală pentru persoanele care au nevoie de protecție 

internațională. Începând din 2015, prin intermediul a două programe UE de relocare reușite, 

aproape 44 000 dintre persoanele cele mai vulnerabile și-au găsit un adăpost în UE.
10

 În 

septembrie 2017, Comisia a lansat o inițiativă
11

 

care a determinat statele membre să-și asume cel 

mai mare angajament colectiv pentru relocare de 

până acum, 15 900 dintre cele 50 000 de spații de 

relocare fiind deja ocupate. 

Reducerea sosirilor a însemnat că numărul de 

cereri de azil a scăzut față de nivelul record din 

2015, iar acum corespunde cifrelor înregistrate 

înaintea crizei, în 2014. Până în prezent, în anul 

2018 s-au înregistrat 558 098 de cereri în statele 

membre și în țările asociate spațiului Schengen,
12

 

reprezentând o scădere cu 10 % comparativ cu 

2017. Totuși, numărul cererilor nesoluționate din 

perioada de vârf a crizei continuă să exercite o 

presiune considerabilă asupra sistemelor naționale 

de azil. 

                                                 
6
 Cifrele înregistrate până la data de 25 noiembrie 2018, date furnizate de Ministerul de Interne din Spania. 

Aceste cifre includ ruta atlantică, Ceuta și Melilla. 
7
 Potrivit poliției elene, sosirile neregulamentare pe cale terestră au ajuns la 14 053 până la sfârșitul lunii 

octombrie 2018, comparativ cu 4 464 înregistrate în primele zece luni din 2017. 
8
 Recent a apărut o rută secundară care duce din Grecia prin Albania, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina, 

estimându-se prezența a 6 000 de migranți în Bosnia și Herțegovina la momentul actual. 
9
 În timp ce în 2017 naționalitățile principalelor sosiri ilegale în UE au fost cea nigeriană, guineeană și 

ivoriană, până în prezent în 2018 principalele naționalități au fost cea siriană, marocană, irakiană, afgană și 

guineeană. Aceste fluctuații reflectă schimbările de pe cele trei rute majore. O altă modificare a fost creșterea 

procentului sosirilor cetățenilor turci și tunisieni: aproape jumătate din totalul sosirilor ilegale la granița 

terestră a Greciei în 2018 a fost reprezentată de cetățeni turci, iar procentul cetățenilor tunisieni a crescut, 

reprezentând 24% dintre sosirile pe ruta central-mediteraneeană. 
10

 Sursă: Raportările către Comisie efectuate de statele membre. 
11

 C(2017) 6504 final din 27.9.2017. 
12

 Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Cifre până la 25 noiembrie 2018. 

50 000 
de persoane 
care urmează să 
fie relocate 
până în 
octombrie 2019 

Mecanisme 
UE de relocare 

2015-2017 

Noul mecanism UE de 
relocare 
(decembrie 2017 - 

octombrie 2019) 

27 800 
de 

persoane 
relocate 15 900 

de persoane 
deja relocate 
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Distribuția cererilor de azil între statele membre rămâne disproporționată. Până în prezent în 

2018 și pentru al șaselea an consecutiv, Germania a primit cel mai mare număr absolut de 

cereri, de peste 130 000, fiind urmată de Franța cu 116 000 de cereri, împreună însumând 

44 % din totalul cererilor. Grecia, Spania și Italia însumează împreună aproape 30 % din 

totalul cererilor.  

 

În privința returnărilor, în perioada 2015-2017, au fost repatriați peste 692 000 de cetățeni ai 

țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală. Până în prezent în 2018, Agenția Europeană 

pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a susținut 288 de operațiuni de returnare prin 

curse charter, care au implicat mai mult de 10 000 de persoane returnate (precum și 1 000 de 

persoane returnate prin zboruri comerciale, cu susținere din partea Agenției). Totuși, în pofida 

acestor eforturi, eficiența măsurilor de returnare continuă să fie insuficientă, cu o rată medie a 

returnărilor mai mică de 40 % în ultimii trei ani. 

 

Rata de returnare a cetățenilor din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală
13

 

 
 

În timp ce tendința de scădere ilustrată de graficele de mai sus reflectă parțial faptul că au 

existat mai puține decizii de returnare în cazul Balcanilor de Vest – unde acordurile de 

readmisie își îndeplinesc cu succes obiectivele – acest lucru demonstrează, de asemenea, 

necesitatea de a colabora, atât în interiorul UE cât și împreună cu partenerii, pentru abordarea 

ratei constant scăzute a returnărilor efective ale resortisanților din țări din Africa, precum și 

din Asia. 

Importanța sistemului Schengen 

Spațiul Schengen este cel mai mare spațiu al libertății de circulație din lume. Acesta permite 

libera circulație a unui număr de peste 400 milioane de cetățeni ai UE și vizitatori, precum și 

deplasarea nestingherită a bunurilor și serviciilor. Acesta reprezintă un instrument-cheie 

pentru oferirea libertăților UE, pentru prosperitatea piețelor interne și pentru cooperarea 

polițienească și judiciară în scopul creșterii securității. Acesta oferă beneficii pentru traiul și 

mijloacele de subzistență ale oamenilor, precum și pentru economie și societate. 

                                                 
13

 Date extrase din baza de date EUROSTAT. 

45,8 % returnări efective în 2016 

36,6 % returnări efective în 2017 
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resortisanți 
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de a părăsi 
teritoriul UE  
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țări terțe au fost 
returnați efectiv 
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 Cifrele înregistrate recent demonstrează că aproape 1,9 milioane de persoane muncesc în 

prezent într-o țară din spațiul Schengen, alta decât cea în care locuiesc, iar estimările 

sugerează că în jur de 3,5 milioane de persoane traversează frontierele interne în fiecare 

zi
14

.  

 Sistemul Schengen are un impact economic deosebit, în spațiul Schengen realizându-se 

cel puțin 62 milioane de mișcări transfrontaliere de mărfuri și 24 milioane de călătorii de 

afaceri în fiecare an. Un timp de așteptare prelungit cu o singură oră poate determina cu 

ușurință un cost suplimentar de 3 miliarde EUR pe an.
15

 Costurile estimate care decurg din 

absența spațiului Schengen, corelată cu reintroducerea controalelor la frontiere, se situează 

între 0,05 miliarde EUR și 20 miliarde EUR sub formă de costuri unice.
 
Costurile de 

funcționare suplimentare anuale pot atinge între 2 miliarde EUR și 4 miliarde EUR.
16 17

 

 

Aceste realități dure și aprecierea libertății de trecere a frontierelor în scopuri personale și de 

recreere se transpun în susținerea puternică a sistemului Schengen de către public. Un recent 

sondaj Eurobarometru a confirmat că o mare majoritate, în jur de două treimi din persoanele 

intervievate, consideră că zona Schengen este una dintre realizările principale ale UE, în timp 

ce trei sferturi recunosc importanța acesteia pentru afaceri.
18

 

O politică eficientă de gestionare a migrației și frontierelor este esențială pentru conservarea 

acestor beneficii. Criza migrației și a refugiaților și nivelul ridicat al activității teroriste din 

ultimii ani au determinat unele state Schengen 
19

 să impună un control temporar la frontierele 

interne. Comisia a implementat un număr de pași-cheie pentru abordarea provocărilor cu care 

se confruntă spațiul Schengen, cu scopul de a reveni cât mai repede la un sistem Schengen 

care funcționează normal. În martie 2016, Comisia a emis o comunicare, „Înapoi la Schengen 

– o foaie de parcurs” în care stabilește un plan de acțiune destinat să stabilizeze situația, pe 

baza consolidării progresive a frontierei externe prin poliția de frontieră și garda de coastă la 

nivel european și prin implementarea susținută a Declarației UE-Turcia
20

. 

În mai 2017, când situația a devenit mai stabilă și într-un efort de a încuraja eliminarea 

treptată a controalelor la frontiera internă, Comisia a prezentat o recomandare
21

 care invită 

statele membre să utilizeze controalele la frontiera internă numai ca măsură de ultimă 

instanță, recomandând măsuri alternative, cum ar fi controalele de poliție și cooperarea 

polițienească sporită în spațiul Schengen. În septembrie 2017, aceasta a adoptat o nouă 

recomandare care încurajează statele membre să introducă controalele la frontiera internă 

pentru a îmbunătăți cooperarea cu statele membre vecine, cu scopul de a încuraja încrederea 

                                                 
14

 COM (2016) 120 final din 4.3.2016, cu date actualizate pentru lucrătorii transfrontalieri pentru anul 2017. 
15

 „Impactul economic al suspendării Schengen”, Serviciul de cercetare al Parlamentului european, martie 

2016, cu date actualizate pentru operațiunile de transport transfrontalier. 
16

 Costurile care ar decurge din absența spațiului Schengen: aspecte legate de libertățile civile, justiție și afaceri 

interne”, Serviciul de cercetare al Parlamentului european, septembrie 2016. 
17

 De exemplu, costurile estimate ar putea fi de peste 80 milioane EUR pe an numai pentru industria de colete 

expres. 
18

 Sondajul special Eurobarometru 474. 
19

 Austria, Germania, Danemarca, Suedia și Norvegia au reintrodus controalele la frontierele interne la sfârșitul 

anului 2015, datorită crizei migrației și fluxurilor secundare ulterioare. În intervalul mai 2016-noiembrie 

2017, au fost reintroduse controalele la frontierele interne în Austria, Germania, Danemarca, Suedia și 

Norvegia, ca parte a procedurii speciale din articolul 29 din Codul Frontierelor Schengen, pentru abordarea 

amenințării grave la adresa politicii publice sau securității interne legate de deficiențele în sistemul de control 

la frontiera externă din Grecia și a fluxurilor ulterioare de migranți ilegali. Din noiembrie 2017 și până în mai 

2019 (până în februarie 2019 în cazul Suediei), se desfășoară controale la frontierele interne conform 

articolului 25 al Codului („evenimente previzibile”). În plus, în noiembrie 2015, Franța a reintrodus 

controalele la frontiera internă, invocând în special amenințările teroriste. 
20

 COM(2016) 120 final din 4.3.2016. 
21

 C(2017) 3349 final din 12.5.2017. 



 

7 

reciprocă și de a diminua gradul de inconveniență
22

. În același timp, Comisia a adoptat și o 

propunere pentru amendarea regulilor relevante din Codul Frontierelor Schengen, pentru 

actualizarea acestuia în contextul provocărilor actuale, în special privind amenințările 

teroriste
23

. Este esențial ca Parlamentul și Consiliul european să găsească o cale de adoptare a 

amendamentului propus pentru Codul Frontierelor Schengen. 

În contextul eforturilor întreprinse pentru îmbunătățirea gestionării frontierelor noastre 

externe și al scăderii numărului de sosiri ilegale rezultate, Comisia crede că este timpul să 

suspende reintroducerea temporară a controalelor la frontiera internă stabilite de statele 

membre din 2015. 

2. COLABORAREA CU PARTENERII EXTERNI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 

MIGRAȚIA 

Aspectele externe ale politicii de migrație a UE ocupă un loc central în cadrul întregii Agende 

europene pentru migrație. Gestionarea migrației la frontiere și în interiorul UE depinde de 

implicarea puternică externă. Parteneriatele pe termen lung cu țările terțe de origine, tranzit și 

destinație dețin un rol-cheie pentru facilitarea returnării și reintegrării, pentru asistarea 

refugiaților și migranților izolați, pentru cooperarea în lupta împotriva rețelelor de trafic de 

persoane și pentru abordarea cauzelor principale ale migrației ilegale.  

Cooperarea adaptată cu partenerii din Africa, precum și cu țări-cheie din Asia, dezvoltată prin 

Cadrul de parteneriat, s-a aflat în centrul progresului realizat până în prezent.
24

 Fundamentele 

acestei abordări sunt: faptul că migrația reprezintă o prioritate-cheie în relația noastră cu țările 

terțe, faptul că eforturile Uniunii și ale statelor membre sunt strâns coordonate și faptul că 

toate politicile și instrumentele UE relevante sunt utilizate pentru consolidarea parteneriatului. 

Experiența din ultimii trei ani a demonstrat că rezultatele cele mai bune provin din abordarea 

integrată de-a lungul unei întregi rute migratorii. Aceasta a produs rezultate tangibile de-a 

lungul rutei central-europene, reducând fluxurile ilegale cu circa 80 %, ajutând aproape 

40 000 de persoane să se întoarcă acasă voluntar, majoritatea dintre acestea provenind din Libia 

și Niger, în ultimii doi ani
25

 și oferind evacuare și relocare pentru aproape 2 500 de persoane 

vulnerabile care aveau nevoie de protecție internațională
26

. Acest lucru a fost posibil datorită 

unei serii de acțiuni integrate: combaterea fluxurilor ilegale din Niger și dinspre coasta libiană
27

: 

combaterea persoanelor care introduc ilegal migranți și a traficanților, dezvoltarea alternativelor 

economice pentru comunitățile locale și asistarea migranților izolați. Integrarea politicii a fost 

susținută de o abordare coordonată de către toți actorii, începând cu statele membre UE și în 

Libia și Niger, dar și prin consolidarea cooperării cu Organizația Națiunilor Unite și Uniunea 

Africană în cadrul Grupului operativ comun UA-UE-ONU.  

                                                 
22

 C(2017) 6560 final din 27.9.2017. 
23

 COM(2017) 571 final din 27.9.2017. 
24

 COM(2016) 385 final din 7.6.2016.  
25

 În colaborare cu Organizația Internațională pentru Migrație, 17 226 de persoane s-au întors acasă din Niger și 

18 329 de persoane direct din Libia, începând cu luna mai 2017. Finanțarea UE sprijină, de asemenea, 

reintegrarea după returnarea persoanelor. 
26

 Până în prezent, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) a transmis până în prezent 

cereri de relocarea unui număr total de 3 434 de persoane din Niger către UE și către state din afara UE, iar 

1 174 dintre acestea au plecat deja pentru a fi relocate. În plus, 312 persoane au fost evacuate direct din Libia 

în Italia și alte 95 în România. 
27

 De asemenea, până în prezent, prin asistența UE au fost instruiți 238 de membri ai gărzii de coastă din Libia. 

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) estimează că, de la începutul anului 2018, 

paza de coastă libiană a salvat sau a interceptat 14 795 de migranți (până la 30 noiembrie 2018).  
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Aceasta reprezintă, de asemenea, o parte a unui parteneriat mai larg și din ce în ce mai 

aprofundat cu țările din Africa. De la summit-ul de la Valletta din 2015
28

, progresul a fost 

susținut de o serie de instrumente de finanțare inovatoare. Fondul fiduciar de urgență al UE 

pentru Africa este un vehicul de finanțare flexibil și inovator care utilizează fonduri atât din 

partea Uniunii, cât și a statelor membre.
29

 Acesta vizează întreprinderea de acțiuni pe 

diferitele planuri identificate de summit-ul de la Valletta, abordând cauzele principale ale 

migrației ilegale și acționând ca instrument de stabilire a unei cooperări practice.  

Modul în care Fondul fiduciar al UE pentru Africa își îndeplinește obiectivele 
Până în prezent s-au mobilizat mai mult de 4 miliarde EUR prin Fondul fiduciar pentru 

intervenția de-a lungul principalelor rute migratorii africane, de exemplu: 

 În colaborare cu agențiile Organizației Națiunilor Unite, Fondul fiduciar a ajutat în mod 

semnificativ persoanele cele mai vulnerabile. Din 2017, 61 300 de refugiați și migranți 

vulnerabili din Libia au primit asistență directă (produse nealimentare și seturi de igienă), 

89 700 de persoane au primit asistență medicală și 14 600 de copii au primit materiale 

educative. Comunitățile libiene au primit, de asemenea, un ajutor semnificativ, inclusiv 

echipamente care oferă servicii esențiale pentru mai mult de 1,2 milioane de persoane. 

 Multe proiecte urmăresc să descurajeze migrația ilegală prin crearea de oportunități 

economice și de locuri de muncă în principalele zone de origine. Un nou program cu 

Gambia se concentrează asupra tinerilor, urmărind returnarea migranților care fac parte 

dintre cei 25 000 de beneficiari și promovând oportunități atractive de angajare și de 

obținere a unui venit.  

 Alte inițiative urmăresc să combată introducerea ilegală de migranți și traficul de 

persoane, împuternicind migranții prin oferirea mai multor drepturi și a unui grad mai 

mare de protecție pentru aceștia, precum și să facă migrația mai ușoară și mai sigură. 

Programul de 46 de milioane EUR pentru o gestionare mai bună a migrației în Cornul 

Africii a asistat deja, până în septembrie 2018, aproape 11 000 de migranți și persoane 

strămutate forțat și a acordat formare în gestionarea migrației unui număr de 1 600 de 

persoane. 

 

Intervenția asupra cauzelor principale ale migrației a fost consolidată și prin Planul european 

de investiții externe. Planul mobilizează deja finanțare pentru țările partenere. În iulie 2018 

sa aprobat o primă serie de 12 instrumente de garanție pentru circa 800 de milioane EUR, 

acoperind domenii care includ antreprenoriatul, energia electrică ecologică și accesul la 

conexiunea de bandă largă. Aceasta se adaugă la cele aproximativ 2 miliarde EUR din 

operațiuni combinate care acoperă domenii esențiale, cum ar fi cele referitoare la energie și 

conectivitate, orașe, agricultură și mediu
30

.  

De asemenea, abordarea integrată a produs rezultate remarcabile pe ruta est-mediteraneeană 

în Turcia. Colaborarea prin declarația UE-Turcia ne-a permis să ajutăm refugiații găzduiți de 

Turcia, să subminăm modelul de activitate al traficanților și să construim relații de cooperare 

între autoritățile responsabile cu gestionarea migrației. Acordul din iulie 2018 pentru a doua 

tranșă de finanțare în valoare de 3 miliarde EUR, pentru Instrumentul pentru refugiații din 

Turcia, de către UE și statele membre, a demonstrat angajamentul continuu față de declarație 

                                                 
28

 Liderii africani și europeni s-au reunit la Valletta în noiembrie 2015 și au aprobat o nouă abordare a 

cooperării privind migrația. 
29

 Fondul fiduciar de urgență al UE pentru stabilitate și pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației ilegale 

și ale strămutărilor de persoane în Africa („Fondul fiduciar al UE pentru Africa”); Decizia Comisiei C(2015) 

7293 final. 
30

 Comisia a propus și o lărgire a Alianței Africa-Europa pentru investiții durabile și crearea de locuri de 

muncă, al cărei impact asupra economiei africane va avea și un efect pozitiv în ceea ce privește abordarea 

cauzelor principale. A se vedea COM(2018) 643 final din 12.9.2018. 
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și față de susținerea refugiaților din Turcia, ceea ce ajută la menținerea unei gestionări 

eficiente a migrației pe ruta est-mediteraneeană. Implementarea integrală a declarației rămâne 

un element esențial pentru politica UE în materie de migrație. 

Instrumentul pentru refugiații din Turcia 
Instrumentul a contribuit în măsură semnificativă la acoperirea nevoilor celor 3,9 milioane de 

refugiați găzduiți de Turcia. Acesta se concentrează pe asistența umanitară, educație, 

gestionarea migrației, sănătate, infrastructura municipală și asistența socio-economică – toate 

acestea urmărind îmbunătățirea condițiilor de trai ale refugiaților sirieni și ale comunității care 

îi găzduiește. Finanțarea în valoare de 3 miliarde EUR pentru perioada 2016-2017 a fost 

integral alocată și contractată, fiind puse în aplicare 72 de proiecte, cu achitarea a aproximativ 

2 miliarde EUR. Din a doua tranșă, stabilită în această vară pentru perioada 2018-2019, au 

fost alocate până în prezent 550 milioane EUR
31

.  

Milioane de refugiați au primit ajutor prin intermediul Instrumentului:  

 peste 1,4 milioane de refugiați au primit protecția socială de urgență pentru acoperirea 

nevoilor de bază; peste 340 000 de copii și familiile acestora primesc asistență pentru 

frecventarea de școli și au fost angajați profesori de limba turcă pentru instruirea a peste 

430 000 de copii;  

 125 de școli cu structură solidă și 50 de școli din prefabricate se află în curs de construire;  

 aproape 50 000 de elevi primesc instruire de sprijin și de recuperare sau participă la alte 

programe de învățare accelerată;  

 s-au furnizat peste 4,7 milioane de consultații prin asistența medicală primară și mai mult 

de 450 000 de sugari refugiați au fost vaccinați; s-au furnizat aproape 1 milion de 

consultații de control prenatal pentru femeile însărcinate refugiate și 139 de centre de 

sănătate pentru migranți sunt în prezent operaționale, aproape 1 500 de angajați sirieni 

fiind instruiți și finanțați prin intermediul Instrumentului. 

 

Aceste exemple indică faptul că prin abordări integrate, „pentru întreaga rută”, s-a realizat un 

progres semnificativ de către UE și statele membre. Prioritatea noastră ar trebui să fie 

aprofundarea și extinderea acestei abordări. Sunt în curs de desfășurare noi inițiative pentru 

Mauritania, începând cu ruta vest-mediteraneeană, unde s-a intensificat activitatea în 

colaborare cu Maroc pentru dezvoltarea unei noi platforme extinse de cooperare. În alte zone, 

dialogul cu Egipt și Tunisia este în curs de consolidare și se dezvoltă colaborarea cu 

partenericheie, cum ar fi Etiopia. Nevoile sirienilor trebuie să rămână, de asemenea, o 

prioritate majoră, în termeni de susținere a țărilor care găzduiesc un număr mare de refugiați. 

În sens mai larg, UE trebuie să continue angajarea sa activă în forumuri ca procesul de la 

Valletta – susținând procesele asociate de la Rabat și Khartoum, dar și să avanseze dialogul cu 

Uniunea Africană din ce în ce mai implicată. Împreună cu inițiativa ONU Global Compact 

pentru migrație, UE ar trebui, de asemenea, să utilizeze dinamica globală pentru continuarea 

promovării unei abordări complete a migrației, pe baza responsabilităților și a parteneriatului 

reciproc. 

                                                 
31

  Aceasta include 100 de milioane EUR din măsura specială modificată pentru educație, care este în prezent în 

curs de finalizare. 
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Returnarea și readmisia 

Ratele scăzute de returnare confirmă nevoia urgentă de a interveni, atât asupra politicii 

interne, cât și a celei externe referitoare la migrație, pentru a îmbunătăți rata de returnare și 

readmisie. Acest lucru necesită o responsabilitate combinată a statelor membre, Uniunii 

Europene și țărilor terțe. 

În primul rând, statele membre ar trebui să implementeze mai bine regulile actuale și să 

combată deficiențele din sistemele naționale care întârzie returnările efective. În al doilea 

rând, propunerea de revizuire a Directivei privind returnarea ar trebui să fie adoptată rapid, 

întrucât ar aduce cu sine mai multe îmbunătățiri: proceduri mai rapide, legătura mai rapidă cu 

sistemele de azil și intervenția împotriva sustragerii, iar mișcările secundare neautorizate au o 

șansă mai mare de a se transforma în returnări eficiente
32

. Același lucru este valabil și pentru 

modificările propuse pentru poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, care ar 

adăuga o susținere semnificativă la nivelul UE
33

. 

Pe de altă parte, trebuie aprofundată activitatea de readmisie. Deși readmisia este un subiect 

politic sensibil în multe dintre țările de origine, o abordare cooperantă a ajutat la 

operaționalizarea obligațiilor țărilor terțe cu privire la readmisie. Împreună cu statele membre, 

au fost stabilite priorități, avându-se în vedere atât numărul de persoane care pot fi eventual 

returnate, cât și direcția în care abordarea comună a UE oferă cea mai mare valoare adăugată 

comparativ cu căile bilaterale. Această abordare a fost avansată pe diferite căi, prin negocierea 

de acorduri de readmisie formale, acorduri operaționale detaliate și rezolvarea practică a 

problemelor. În condițiile ajungerii la un acord din 2016 privind șase acorduri de readmisie
34

, 

în UE sunt implementate în prezent 23 de acorduri de readmisie. 

  

                                                 
32

 COM(2018) 634 final din 12.9.2018. 
33

 COM(2018) 631 final din 12.9.2018. 
34

 Afganistan, Guineea, Bangladesh, Etiopia, Gambia, Coasta de Azur. 
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Colaborarea cu țările terțe  

• Acorduri de readmisie ale UE și 
acorduri operaționale 

• Ofițeri europeni de legătură în 
materie de migrație detașați în 
țări terțe 

• Documentul european de călătorie 
pentru returnare 

• Sprijinirea poliției de frontieră și a 
gărzii de coastă la nivel european 
pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a returnărilor  

• Sprijinirea programelor de 
returnare voluntară asistată și 
reintegrare în cooperare cu OIM 

Sisteme naționale de returnare 

eficiente 

• Eficientizarea și grăbirea procedurilor de 
returnare 

• Evitarea duplicărilor prin emiterea deciziilor 
de returnare în paralel cu deciziile de 
refuzare a azilului  

• Prevenirea abuzului și sustragerii 
• Utilizarea detenției acolo unde este necesar 

Îmbunătățirea returnărilor  
Pentru ca returnările să fie eficiente, măsurile de pe plan intern și 
cele de pe plan extern trebuie să se desfășoare într-un cadru 
comun. Este necesară îmbinarea tuturor elementelor: 
Instrumentele și susținerea UE pot ajuta statele membre să 
simplifice procedurile de returnare la nivel național, iar UE și 
statele sale membre se pot folosi de influența comună pentru 
îmbunătățirea cooperării țărilor terțe privind readmisia.  

 

 

 

 

 

Cooperarea practică cu țările terțe a fost aprofundată printr-o serie completă de instrumente și 

rețele de punere în aplicare eficientă a readmisiei. Întâlnirile regulate dintre parteneri ajută la 

monitorizarea progresului și la discutarea obstacolelor. Au fost implementate sisteme 

informatice pentru îmbunătățirea gestionării de caz, ofițerii de legătură în materie de migrație 

din UE și statele membre detașați la fața locului reprezintă contacte-cheie cu autoritățile 

țărilor terțe, în timp ce ofițerii de legătură din țările terțe aflați în state-cheie membre UE pot 

asista la identificarea persoanelor care pot fi eventual returnate. Au fost mobilizate fonduri 

UE pentru a ajuta la consolidarea capacității partenerilor de a implementa eficient acordurile, 

precum și pentru întreprinderea de acțiuni pentru reintegrarea persoanelor returnate, în scopul 

prevenirii plecărilor repetate. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 

Coastă și-a mărit semnificativ capacitatea de coordonare și de organizare a operațiunilor de 

returnare, în strânsă colaborare cu țările terțe. Se pot înregistra creșteri majore de eficiență și 

prin armonizarea practicilor privitoare la returnarea voluntară asistată, reintegrare și consiliere 

de repatriere. 

Următorul pas îl reprezintă utilizarea la potențial maxim a acestor instrumente. În acest punct, 

asocierea dintre procedurile de returnare eficientă din statele membre, facilitarea la nivelul UE 

și cooperarea cu țările terțe are o importanță critică. În prezent se desfășoară negocieri pentru 

acorduri viitoare de readmisie cu Nigeria, Tunisia, Maroc și China. Acestea trebuie să fie 

completate de discuții pentru aprobarea de acorduri viitoare de readmisie cu partenerii din 

Africa Subsahariană, găsind soluții care se adaptează la toate necesitățile și utilizându-se toate 

influențele și uneltele disponibile. 

ACȚIUNEA UE DE COMBATERE A ACTIVITĂȚILOR DE INTRODUCERE ILEGALĂ 

DE MIGRANȚI 

Rețelele de crimă organizată responsabile pentru activitățile de introducere ilegală de migranți 

au fost principalii facilitatori ai migrației ilegale. Planul de acțiune al UE împotriva 
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introducerii ilegale de migranți a stabilit o abordare completă și furnizează contextul corect 

pentru concentrarea acțiunilor.
35

 Acesta va fi instrumentul principal pentru apelul lansat în 

concluziile Consiliului Europei din octombrie 2018 pentru intensificarea acțiunilor împotriva 

introducerii ilegale de migranți. 

Planul de acțiune se referă la acțiuni întreprinse atât în interiorul UE, cât și împreună cu 

partenerii noștri. Colaborarea cu partenerii se concentrează pe dezvoltarea capacității de luptă 

împotriva introducerii ilegale de migranți, prin alocarea de resurse, expertiză tehnică și 

asistență operațională. Luarea de măsuri preventive este, de asemenea, esențială, prin 

promovarea surselor alternative de venit pentru persoanele expuse rețelelor de introducere 

ilegală de migranți, prin combaterea dezinformării de către rețelele de introducere ilegală de 

migranți și prin furnizarea de informații fiabile și obiective potențialilor migranți. Peste 

23 milioane EUR au fost atribuite pentru informare și creșterea sensibilizării din 2015
36

. 

Proiectele viitoare vor implica și comunitățile din diaspora în activitatea de furnizare a unei 

discursuri alternative.  

Pentru a viza rețelele criminale, se află în curs de desfășurare o gamă de inițiative referitoare 

la schimbul de informații dintre statele membre, agențiile UE, misiunile politicilor de 

securitate și apărare comună, organizațiile internaționale și țările terțe. Echipa comună de 

investigații oferă cooperare operațională la fața locului. De exemplu, UE susține o echipă din 

Niger formată din anchetatori din Niger, Franța și Spania, care a contribuit la efectuarea a 

211 arestări
37

. Această abordare va fi în curând aplicată și în alte țări de origine și de tranzit. 

Ofițerii europeni de legătură în materie de migrație detașați de Comisie în 13 țări partenere 

prioritare joacă, de asemenea, un rol-cheie în îmbunătățirea comunicării, iar rețeaua de ofițeri 

de legătură în materie de migrație la nivel național și al UE ar urma să beneficieze de 

instrumente suplimentare prin intermediul propunerii recente a Comisiei în această privință. 

Operațiunea Sophia din spațiul mediteraneean a adoptat o abordare diferită, printr-o celulă de 

informații legate de criminalitate care permite schimbul direct de informații dintre operațiunea 

Sophia, Europol și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. 

Operațiunea Sophia a reținut direct 151 de suspecți de introducere ilegală de migranți și de 

trafic de persoane și a eliminat 551 de ambarcațiuni ale organizațiilor criminale. De asemenea, 

în Libia, sancțiunile adoptate la nivelul ONU au jucat un rol esențial în combaterea 

persoanelor individuale care se ocupă cu traficul și introducerea ilegală de migranți, 

explorarea posibilelor sancțiuni devenind astfel un punct de interes în scopul soluționării 

impunității și al creșterii nivelului de descurajare. 

Europol deține un rol crucial în lupta împotriva introducerii ilegale de migranți. Din 2016, 

Centrul european pentru combaterea introducerii ilegale de migranți al Europol a ajutat statele 

membre să vizeze rețele criminale complexe și experimentate. Acesta susține operațiunile la 

fața locului și oferă expertiză, coordonare, susținere analitică individuală și verificarea 

încrucișată cu bazele de date ale Europol. Biroul Europol de centralizare a informațiilor 

alcătuiește o perspectivă globală asupra informațiilor, utilizând expertiza operațiunilor 

militare ale UE, autorităților de aplicare a legii, agențiilor UE și organizațiilor internaționale. 

Așa cum se subliniază de către Consiliul Europei, perturbarea comunicațiilor online ale 

traficanților poate avea o valoare deosebită. Numărul de sesizări asupra unor conținuturi 

online făcute de Unitatea UE de sesizări pe internet a Europol către furnizorii de servicii de 

internet a crescut cu peste 35 % față de anul precedent, iar rata de succes a eliminării acestora 

a atins 98 %. Comisia analizează modurile de maximizare a sinergiilor în acțiunile întreprinse 

împotriva altor tipuri de infracțiuni și de îmbunătățire a colaborării cu companiile private, 

                                                 
35

 COM(2015) 285 final din 27.5.2015. 
36

 Sunt în desfășurare proiecte în Coasta de Azur, Nigeria, Tunisia, Mali, Guineea Conakry, Gambia, 

Afganistan, Bangladesh, Nigeria și Cornul Africii. 
37

 Arestările au condus la 151 de acuzații de infracțiuni legate de introducerea ilegală de migranți și de trafic de 

persoane, precum și la eliminarea a 17 rețele criminale internaționale și a 12 rețele criminale naționale. 
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precum și pentru instruirea anchetatorilor naționali și a sectorului rețelelor sociale în materie 

de facilitare a sesizărilor. 

Promovarea căilor legale  

Consolidarea credibilității pentru lucrul cu partenerii pentru o politică integrală în ceea ce 

privește migrația înseamnă și furnizarea de căi legale de intrare în UE. Apelul reușit de anul 

trecut pentru furnizarea de către statele membre a 50 000 de locații de restabilire asigură că 

persoanele care au nevoie de protecție pot găsi siguranță în Europa. Dar căile de acces legale 

înseamnă mai mult decât protecție. Numărul de prime permise de ședere acordate cetățenilor 

din țări terțe care locuiesc legal în UE a crescut de la 2,6 milioane în 2015 la mai mult de 

3 milioane în 2017, cu o creștere considerabilă a numărului de permise de ședere asociate cu 

munca. Totuși, sunt necesare măsuri suplimentare pentru furnizarea de oportunități pentru 

studenți și specialiști, în special pentru cei cu un grad înalt de calificare. În septembrie, 

Comisia a subliniat importanța unei politici strategice și proactive a UE în privința migrației 

legale, atât pentru a demonstra că există alternative la migrația ilegală, cât și pentru a 

contribui la o economie a UE mai competitivă.
38

 O carte albastră reformată și ambițioasă 

pentru resortisanții înalt calificați ai țărilor terțe reprezintă o componentă esențială în acest 

sens, iar Comisia face un apel la Consiliu pentru a cădea rapid de acord asupra unei poziții 

care să adauge o valoare reală comparativ cu actuala carte albastră, în concordanță cu 

obiectivele stabilite în propunerea Comisiei. 

 

În plus, activitatea a continuat să facă progrese în ceea ce privește lansarea de proiecte pilot 

pentru migrația legală, cu o susținere financiară planificată de aproximativ 20 de milioane de 

euro.
39

 Mai multe proiecte sunt în curs de elaborare și ar trebui să fie implementate în curând: 

au fost finalizate recent două evaluări, iar alte proiecte sunt în curs de dezvoltare de către 

statele membre. Un proiect în cadrul Fondului fiduciar pentru mobilitatea forței de muncă cu 

țările din nordul Africii este aproape de finalizare, iar Comisia a lansat un apel suplimentar 

pentru elaborarea de proiecte în cadrul Fondului pentru azil și migrație în vederea integrării.  

Finanțare 

Parteneriatele aprofundate pe termen lung necesită investiție și resurse durabile. Acest lucru 

înseamnă o consolidare a Fondului fiduciar al UE pentru Africa. Resursele disponibile la 

momentul actual sunt cu aproximativ 500 milioane EURO sub nivelul preconizat pentru 2019. 

Cu 89 % dintre resursele Fondului fiduciar provenind până acum din fonduri UE, va fi 

esențial ca statele membre să fie pregătite să își mărească contribuția la finanțare pentru restul 

acestei perioade de finanțare – în concordanță cu concluziile Consiliului Europei din iunie, 

care fac apel la refacerea Fondului fiduciar. În cazul mai multor programe, cooperarea strânsă 

cu statele membre, de la proiectare la implementare, a dus la sinergii clare între contribuțiile 

acestora și cele ale bugetului UE, iar Comisia ar primi favorabil continuarea cooperării cu 

statele membre în ceea ce privește programele de răspuns la obiectivele strategice ale 

Fondului fiduciar. 

                                                 
38

 COM(2018) 635 final din 12.9.2018. 
39

 Ideea proiectelor pilot privind migrația legală a fost lansată de Comisie în septembrie 2017. Obiectivul este 

de a continua consolidarea abordării cuprinzătoare a UE privind migrația, pentru înlocuirea fluxurilor 

migratorii ilegale cu căi de migrație legale, sigure, organizate și bine gestionate și pentru a stimula 

cooperarea în chestiuni cum ar fi prevenirea migrației ilegale, readmisia și returnarea migranților ilegali. 
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Finanțarea aspectelor externe ale migrației 
Propunerile Comisiei în contextul următorului cadru financiar multianual includ o stimulare 

semnificativă a finanțării pentru aspectele externe ale migrației. În primul rând, se va 

extinde sfera de aplicare a programelor interne pentru susținerea acțiunilor în afara UE. În 

total, noile fonduri propuse se vor ridica la aproape 35 miliarde de euro în perioada 

20212027. O parte substanțială va fi utilizată pentru susținerea continuității în acțiunea 

internă și externă în domenii cum ar fi returnarea, readmisia și reintegrarea, sau pentru 

cooperarea operațională cu țările terțe partenere. În al doilea rând, Instrumentul pentru 

vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională, cu un buget propus de 90 de miliarde de 

euro, va deține un rol cheie în eforturile UE de a răspunde la provocări, nevoi și oportunități 

legate de migrație. A fost propus un obiectiv de cheltuieli fără precedent de 10 %, care să 

acopere atât cauzele principale ale migrației ilegale și a strămutării forțate, cât și susținerea 

gestionării și administrării migrației. Având în vedere că în trecut UE trebuia să mobilizeze 

constant finanțarea și să acopere deficitele în limitele stricte ale bugetului, deținerea unui 

instrument vast și unic, cu o flexibilitate adecvată, va însemna că UE va fi în mai mare 

măsură capabilă să direcționeze fondurile acolo unde acestea sunt necesare. 

3. GESTIONARE MAI CONSOLIDATĂ A FRONTIERELOR 

O protecție puternică și de încredere a frontierelor externe reprezintă o condiție necesară 

pentru o zonă de liberă circulație fără controale la frontierele interne. Oferă încredere în 

securitatea comună și oferă garanția faptului că cei care intră în UE au dreptul de a face acest 

lucru. Aceasta este o sarcină comună a statelor membre, care trebuie să asigure gestionarea 

frontierelor lor externe, atât în interesul propriu, cât și în interesul comun al tuturor, cu 

ajutorul Poliției de frontieră Europeană și a Gărzii de Coastă. Gestionarea frontierelor are și 

implicații directe pentru funcționarea eficientă a normelor interne, cum ar fi azilul și 

returnarea, precum și pentru relațiile noastre cu țările terțe. 

Începând cu anul 2015, UE și statele membre s-au angajat și în coordonarea fără precedent a 

frontierelor maritime ale UE pentru salvarea de vieți pe mare, pentru a consolida controlul la 

frontiere și pentru a perturba modul de afaceri al traficanților și al contrabandei cu migranți. 

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă a coordonat împreună cu 

cele mai afectate state membre operațiunile comune din Marea Egee, din Marea Mediterană 

Centrală și din Marea Mediterană de Vest, toate acestea sprijinind supravegherea consolidată 

a frontierelor, capacitatea crescută pentru salvarea de vieți pe mare și ajutând pentru o 

înregistrare și o identificare îmbunătățite. Aceste operațiuni s-au bazat pe o combinație de 

sprijin din partea statelor membre, coordonată de Agenția Europeană pentru Poliția de 

Frontieră și Garda de Coastă, oferind polițiști de frontieră, nave, aeronave și alte resurse. 

Bazându-se pe fundamentele Frontex, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și 

Garda de Coastă a fost înființată în anul 2016 și a reprezentat un pas înainte, cu un număr de 

inovații având scopul de a sprijini statele membre în controlul frontierelor externe și în 

realizarea de returnări. Agenția are în prezent circa 1 100 de polițiști de frontieră, care 

suplimentează capacitatea națională existentă la frontiera externă. În pofida modificărilor, au 

fost identificate o serie de deficiențe care limitează capacitatea colectivă a UE de a proteja 

frontierele externe, atât acum cât și în viitor. Aceasta include natura voluntară a contribuțiilor 

statelor membre (personal și echipamente), ceea ce duce la lacune persistente în anumite 

angajamente și împiedică eficiența operațiunilor comune în prezent
40

. De asemenea, nu a fost 

                                                 
40

 De exemplu, pe tot parcursul anului 2018, a existat un deficit continuu de agenți invitați pentru operațiunile 

poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, la granițele Greciei cu Turcia, cu fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei și cu Albania. 
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posibil să se recurgă la efectivul de reacție rapidă de 1 500 de polițiști de frontieră, cu condiții 

stricte de detașare. 

Ca răspuns la constatările Consiliului European din iunie 2018, în septembrie 2018, Comisia a 

propus consolidarea ulterioară a Poliției de Frontieră și a Gărzii de Coastă, pentru a echipa 

Agenția în scopul unei capacități de susținere mai fiabile și constante. Propunerea Comisiei 

menține principala responsabilitate a statelor membre în ceea ce privește protecția frontierelor 

externe, dar va oferi Agenției instrumentele necesare pentru a susține acest lucru cu o rezervă 

permanentă de 10 000 de polițiști europeni de frontieră. Rezerva reprezintă 8,7 % din cei 

115 000 de polițiști de frontieră naționali din UE
41

. Înființarea sa treptată, dar rapidă, va oferi 

un impuls imediat capacității colective a UE de a proteja frontierele externe și de a realiza în 

mod eficient returnările din UE.  

Rezerva permanentă va oferi o soluție permanentă, dar flexibilă, pentru a remedia lacunele 

existente în cadrul operațiunilor Agenției și pentru a garanta pregătirea UE de a face față 

oricărei crize viitoare. Personalul statutar al agenției și agenții statelor membre cu detașare pe 

termen lung vor constitui principalele elemente structurale pentru sprijinul operațional al 

Agenției, în timp ce personalul furnizat prin detașările pe termen scurt ale statelor membre va 

fi în regim de așteptare și își va desfășura activitatea doar atunci când va exista o nevoie reală, 

în special pentru situații de urgență. 

 

Rezerva permanentă de 10 000 de polițiști de frontieră 
Rezerva permanentă de 10 000 de membri fost proiectată cu atenție – pentru a putea 

răspunde nevoilor actuale și viitoare ale statelor membre. A fost calculată luând în 

considerare următorii factori: 

 Experiența crizei migrației: mecanismele implementate nu au putut oferi un răspuns 

adecvat după ce numărul sosirilor a crescut la peste 100 000-200 000 pe an
42.  

 Problema paralizantă a deficitelor persistente de personal și echipament: în timpul 

crizei migrației, poliția de frontieră și garda de coastă au trebuit să mărească de cinci 

ori numărul detașărilor în Europa. Exercițiul anual de angajare din 2018 a acoperit 

doar 49 % din necesitățile Agenției la granițele terestre, iar necesitățile identificate 

pentru 2019 nu sunt încă asigurate
43.  

 Sarcinile noi și consolidate atribuite Agenției: nevoi specifice decurg din sporirea 

capacității Agenției de a-și îndeplini sarcinile: 

o Detașările în țări terțe necesită alocarea de noi resurse. De exemplu, ne putem 

aștepta ca noile acorduri de statut cu cinci țări din Balcanii de Vest să determine 

detașarea a cel puțin 200-250 de membri de echipă, iar o misiune de susținere a 

partenerilor din Africa Subsahariană poate necesita detașarea simultană a 50-70 de 

persoane, personal operațional
44

, în total aproximativ 250 de agenți pe an prin 

rotație. 

o Misiunea consolidată a Agenției privind returnările ar putea sprijini în jur de 

50 000 de returnări pe an, dar ar trebui să fie susținută de o creștere de cel puțin 

2,5 ori a numărului de specialiști în returnare, constând în 1 400-1 500 membri de 

                                                 
41

 Această valoare nu ia în considerare experții în materie de returnare la nivel național, având în vedere faptul 

că numărul lor total nu este cunoscut. 
42

 Patru scenarii de intensitate variată și definite pe baza experienței din ultimii zece ani au fost studiate în 

detaliu pentru a analiza necesitățile rezervei permanente. 
43

 A se vedea, de exemplu, Anexa 3 a Raportului de progres privind implementarea Agendei europene privind 

migrația, COM(2018) 301 final din 16.5.2018. 
44

 Pe baza dimensiunii medii a misiunilor civile ale Politicii de securitate și apărare comună din Africa. 
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personal. 

o Întreținerea și funcționarea activelor terestre, maritime și aeriene pentru 

soluționarea deficiențelor din acumularea de echipament ar necesita circa 

8001 000 de membri de personal ca personal tehnic. 

o Rolul Agenției în Sistemul european de informații și de autorizare privind 

călătoriile va necesita o unitate centrală cu 250 membri de personal. 

Rezerva permanentă a fost proiectată cu grijă pentru a grupa agenții furnizați obligatoriu de 

statele membre și personalul aparținând Agenției, antrenat să desfășoare sarcini de 

gestionare a frontierelor și de returnare. 

În anii recenți, UE a dezvoltat sisteme informatice centralizate pe scară largă pentru 

colectarea, procesarea și distribuirea informațiilor relevante pentru gestionarea granițelor, 

migrație și securitate, în concordanță cu cerințele de protecție a datelor. UE se află acum fie în 

etapele finale ale ajungerii la un acord, fie a început implementarea. 

Valorificarea maximă a sistemelor de informații la frontierele noastre 

În prezent, UE finalizează un set de măsuri care împreună vor furniza un sistem de 

gestionare a frontierelor mai sigur, mai eficient și mai modern. Când diferitele sisteme vor 

fi unite într-un mod interoperabil, beneficiile vor fi și mai puternice. Acesta va reglementa 

procesele cheie care se desfășoară înaintea călătoriilor și la frontiere: 

 În cazul călătorilor care nu necesită viză, se va efectua un control înaintea călătoriei 

pentru determinarea riscurilor de securitate și migrație, prin Sistemul european de 

informații și de autorizare privind călătoriile. Înainte de intrarea în UE va fi necesară 

autorizarea prin acest sistem, împreună cu un document de călătorie valabil. 

 Pentru călătorii care au nevoie de viză, Sistemul de informații privind vizele, 

colectarea datelor și deciziile privitoare la cererea de vize pentru ședere scurtă în spațiul 

Schengen vor fi îmbunătățite în continuare pe baza propunerii Comisiei. Aceasta 

urmărește o verificare a antecedentelor mai riguroasă pentru solicitanții de vize, 

eliminarea lacunelor în materie de informații de securitate prin intermediul unui schimb 

de informații îmbunătățit între statele membre și asigurarea interoperabilității depline cu 

alte baze de date de la nivelul UE. 

 Atât călătorii care necesită viză, cât și cei care nu necesită viză, vor fi verificați prin 

Sistemul de informații Schengen recent consolidat, înainte de a li se permite să 

călătorească în Europa. Acest lucru va ajuta, de asemenea, la monitorizarea mai bună a 

călătorilor care traversează frontierele externe și la utilizarea îmbunătățită a 

instrumentelor, cum ar fi amprentele, pentru identificarea persoanelor care intră în 

spațiul Schengen. 

 Toți cetățenii din afara UE care călătoresc în scopul unei șederi scurte în spațiul 

Schengen (maxim 90 zile în orice perioadă de 180 zile), vor intra sub incidența 

Sistemului de intrare-ieșire. Acesta va înregistra numele, documentul de călătorie și 

datele biometrice, precum și datele și locul de intrare și ieșire – ajutând călătorii de 

bună-credință, făcând mai dificile orice încercări de a intra în spațiul Schengen cu 

documente false și ajutând la identificarea celor care rămân peste termenul de expirare 

al vizei. 

 Baza de date Eurodac reproiectată nu se va mai limita la solicitanții de azil, ci va stoca 

și date referitoare la cetățenii din afara UE aflați în situație de ședere ilegală în UE. 

Perioada de păstrare a datelor privind migranții ilegali reținuți la frontierele externe va 

fi extinsă de la cea actuală de 18 luni la 5 ani.  

Cadrul de interoperabilitate va facilita pentru agenții de poliție și polițiștii de frontieră 

accesarea de informații complete, fiabile și precise și detectarea persoanelor care pot 

ascunde activități criminale sau teroriste sub identități false. Acesta furnizează un mod de 

utilizare a datelor existente inteligent și direcționat spre obținerea celor mai bune rezultate, 
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fără crearea de baze de date noi sau schimbarea drepturilor de acces pentru sistemele de 

informații existente. În acest mod va fi posibil să se efectueze o căutare simultană în mai 

multe sisteme de informații ale UE – în concordanță cu drepturile de acces ale utilizatorilor 

– pentru a verifica datele biometrice și pentru a primi avertizări în cazul detectării unor 

identități multiple sau frauduloase. 

Un alt pas înainte important va fi implementat odată cu următorul cadru financiar multianual. 

Acesta va spori susținerea pentru gestionarea europeană integrată a frontierelor și politica 

comună privind vizele, ajutând, de exemplu, autoritățile naționale să implementeze sisteme 

informatice cheie. În acest moment, este crucial ca negocierile dintre Parlamentul European și 

Consiliu să înceapă cât mai repede posibil și să se mențină nivelul ridicat de ambiție al 

propunerilor Comisiei. 

Susținerea din bugetul UE pentru frontierele externe 
Propunerile Comisiei în contextul cadrului financiar multianual prevăd o stimulare majoră a 

susținerii furnizate pentru frontiera externă, o creștere de aproape patru ori față de actuala 

perioadă de finanțare, ajungând la 21 miliarde EURO în cursul perioadei 2021-2027. 

Susținerea pentru agențiile UE, în special poliția de frontieră și garda de coastă, va constitui 

o componentă-cheie. Se vor furniza și 8 miliarde EURO pentru un nou instrument de sprijin 

în domeniul vizelor și gestionării frontierelor. Acesta va întări susținerea statelor membre 

pentru consolidarea capacității de gestionare a frontierelor prin programe naționale, ajutând 

și la dezvoltarea politicii comune în domeniul vizelor și gestionării frontierelor, fiind 

proiectat special pentru a răspunde nevoilor în continuă schimbare. 

4. ACȚIUNEA PE PLAN INTERN ÎN ABORDAREA GLOBALĂ  

Criza refugiaților și migrației din 2015 a expus limitările sistemului nostru de azil. Ne-a pus la 

încercare simțul corectitudinii și solidarității. Experiența din această vară, a navelor cu 

migranți la bord în căutarea unui port de debarcare, a demonstrat că, atunci când se 

întreprinde un efort coordonat la nivel european, acesta poate furniza soluții eficiente din care 

ne putem inspira. Totuși, a demonstrat și că o politică de viitor viabilă necesită o abordare mai 

previzibilă, cooperantă și durabilă.  

Există un consens clar asupra necesității menținerii spațiului Schengen fără control al 

frontierelor – iar acest lucru trebuie să fie consolidat pe baza unui sistem european comun 

privitor la azil. Solicitanții nu ar trebui să aibă liberă alegere referitor la statul membru în care 

solicită protecție internațională. Există și un consens referitor la nevoia de reformă 

substanțială a sistemului Dublin. Comisia este convinsă că o asemenea reformă ar atrage după 

sine garanții puternice că fiecare stat membru se va ocupa de cererile de care răspunde, 

precum și un mecanism de solidaritate structurat și predictibil pentru a asigura că niciun stat 

membru nu va avea o sarcină disproporționată. 

Sprijinul acordat de UE în prezent 

Consolidarea unui sistem de viitor privitor la azil trebuie să fie asociată cu susținerea nevoilor 

imediate. Sprijinul operațional și financiar al UE a fost esențial pentru a ajuta statele membre să 

abordeze criza migrației din 2015 până în prezent. Acest sprijin a avut un impact direct la fața 

locului. Abordarea de tip „puncte fierbinți” ajută statele membre de la frontiera externă aflate 

sub presiune. Ceea ce la început se intenționa a fi un mecanism de susținere în caz de criză s-a 

dovedit a fi un canal durabil și eficient pentru solidaritatea UE, apelându-se la Agenția 

Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Biroul european de sprijin pentru azil, 

Europol și Eurojust pentru furnizarea de rezultate practice în termeni de procesare a migranților 

nou-veniți (identificare consecventă, înregistrare și preluare a amprentelor), consolidând un 
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sistem de informații necesar pentru eliminarea rețelelor de introducere ilegală a migranților și 

asistând nevoile zilnice ale autorităților statelor membre. O mare parte a eforturilor UE au vizat 

îmbunătățirea condițiilor de trai ale migranților, lucru adeseori dificil de realizat. 

În sens mai larg, sprijinul UE a ajutat statele membre să-și îndeplinească obligațiile în ceea ce 

privește asigurarea accesului la protecție persoanelor care au nevoie de aceasta, furnizarea de 

condiții decente pentru astfel de persoane și returnarea celor care nu au drept de ședere. Prin 

intermediul agențiilor UE și al Fondului pentru azil și migrație în vederea integrării, precum și 

al fondurilor din cadrul politicii de coeziune
45

, UE a susținut îmbunătățirea capacităților de 

preluare, a făcut ca procedurile de azil să fie în conformitate cu standardele UE și a ajutat la 

integrarea refugiaților și a migranților aflați în situație de ședere legală la nivelurile local și 

regional, în acord cu Planul de acțiune pentru integrarea resortisanților țărilor terțe
46

. A fost 

implementat un program structurat de relocare a persoanelor care au nevoie de protecție 

internațională, care a atenuat parțial presiunea cu care se confruntă Italia și Grecia. Toate 

aceste măsuri arată că abordarea flexibilă și orientată pe rezultate a UE a demonstrat că 

solidaritatea poate fi făcută să funcționeze în practică. 

Situația din Grecia 

În Grecia, abordarea de tip „hotspot” a avut un rol crucial în stabilizarea situației din insulele 

grecești, în fața presiunii migratorii continue și a numărului redus de returnări. Acțiunea s-a 

concentrat asupra îmbunătățirii condițiilor de trai – cu o infrastructură mai bună (electricitate, 

apă, canalizare), personal calificat pentru servicii medicale și psihosociale și atenția specială 

acordată protejării persoanelor vulnerabile și consolidării protecției copiilor. Acest lucru a fost 

completat de o capacitate sporită de preluare în spațiul continental, precum și de legislația 

privind un sistem național de tutelă pentru minori. Legislația pentru simplificarea procedurii de 

azil a fost binevenită, dar autoritățile elene trebuie să asigure punerea în aplicare integrală a 

acesteia. 

Totuși, situația din Grecia ar trebui să fie îmbunătățită în continuare. Îmbunătățirea condițiilor 

nu a ținut pasul cu necesitățile din insule. Autoritățile elene trebuie să facă mai mult pentru a 

răspunde rapid pe măsura apariției nevoilor, așa cum este cazul la momentul actual pe insula 

Samos. Trebuie să fie întreprinse mai multe eforturi, acordându-se atenție specială 

următoarelor aspecte: 

 condiții de preluare îmbunătățite în anticiparea sezonului de iarnă, inclusiv pentru 

minorii neînsoțiți. Furnizarea adecvată de medici este o necesitate urgentă, atât pentru 

controlul inițial, cât și pentru evaluarea vulnerabilității. 

 procesarea accelerată a cererilor de azil, atât pentru primul cât și pentru al doilea grad 

de jurisdicție. Acest lucru necesită un număr adecvat de membri de personal în fiecare 

etapă a procesului, atât pentru a reduce numărul de cazuri restante, cât și pentru a procesa 

la timp cazurile noi.  

 creșterea numărului de returnări, cu capacitatea de a permite utilizarea sistematică a 

detenției în cazurile adecvate și localizarea persoanelor care pot fi returnate.  

Pentru abordarea acestor provocări, Grecia ar trebui să pună în aplicare urgent o strategie 

națională care să asigure un sistem de preluare și de azil adecvat, inclusiv o planificare de 

urgență pentru creșterea rezistenței la viitoarele situații de urgență, precum și mecanisme de 

coordonare clare și eficiente. Comisia va continua să furnizeze sprijin complet, în cooperare 

cu agențiile UE și organizațiile internaționale, inclusiv prin prezența permanentă în toate 

insulele „puncte fierbinți” și în Atena. Statele membre ar trebui să se asigure că agențiilor li se 

pun la dispoziție suficienți experți. 
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Sprijinul UE a inclus sprijinul financiar fără precedent din bugetul UE pentru parteneri – nu 

numai autoritățile naționale, ci și organizațiile internaționale și organizațiile 

neguvernamentale. Sprijinul pentru autoritățile elene a însumat un total de peste 525 milioane 

EURO sub formă de asistență de urgență de la începutul lui 2015, în plus față de cele 

561 milioane EURO alocate deja din bugetul UE prin programele naționale pentru 

20142020. Italia a primit sprijin în valoare de 219 milioane EURO ca finanțare de urgență și 

654 milioane EURO deja alocate prin programele naționale. Acest sprijin a fost utilizat pentru 

întreaga gamă de activități, cum ar fi cele de interpretare, asistență medicală și identificarea la 

sosire a migranților vulnerabili, precum și pentru controlul la frontiere, de exemplu pentru 

elicoptere navale și achiziția de echipamente esențiale. Circumstanțele speciale au determinat 

și înființarea unui nou instrument de sprijin de urgență care să ofere un răspuns direcționat și 

rapid la crizele majore. Acest instrument poate ajuta statele membre să facă față numărului 

mare de refugiați, cu dirijarea finanțării umanitare către agențiile Organizației Națiunilor 

Unite, organizațiile neguvernamentale și alte organizații internaționale, în strânsă coordonare 

și consultare cu statele membre. Alocarea integrală a finanțării prin instrumentul de sprijin de 

urgență a fost deja contractată și se ridică la suma de 645 milioane de euro. 

Progresele înregistrate de reforma acquis-ului în domeniul azilului 

În 2016, Comisia a înaintat șapte propuneri de reformare a Sistemului european comun 

privind azilul. În prezent sunt implementate acorduri politice echilibrate pentru cinci dintre 

acestea, iar un altul este posibil să se realizeze în curând, ceea ce ne aduce foarte aproape de 

linia de sosire. În anexă sunt oferite detalii suplimentare cu privire la aceste propuneri. 

Care ar fi modificările apărute prin propunerile care sunt aproape de aprobare 

 Regulamentul privind condițiile pentru protecția internațională
47

 va asigura o mai 

mare convergență a ratelor de recunoaștere la nivelul întregii UE, va garanta drepturile 

refugiaților recunoscuți și va descuraja fluxurile secundare. 

 Directiva privind standardele de primire
48

 va asigura că solicitanții de azil sunt primiți 

în condiții decente și uniforme la nivelul întregii UE. Aceasta va preveni fluxurile 

secundare prin clarificarea drepturilor și obligațiilor solicitanților de azil. 

 Regulamentul privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil
49

 va asigura că, prin 

consolidarea acestei agenții, va putea fi intensificat ajutorul oferit statelor membre printr-

un sprijin rapid și integral. Aceasta va îmbunătăți eficiența procedurii de azil, permițând 

proceduri mai rapide de identificare a celor care au sau nu nevoie de protecție, inclusiv la 

frontiere. Va asigura, de asemenea, garanții stricte pentru solicitanții de azil – precum și 

reguli mai stricte pentru prevenirea abuzurilor. 

 Regulamentul Eurodac
50

 va extinde baza de date de identificare a UE, ajutând 

autoritățile la urmărirea fluxurilor secundare, la combaterea migrației și la identificarea 

celor care nu au drept de ședere în UE. 

 Regulamentul privind cadrul de relocare al Uniunii
51

 va ajuta la reducerea migrației 

ilegale prin asigurarea de alternative sigure și legale. Acesta va înlocui actualele sisteme 

ad-hoc și va stabili planuri pe doi ani la nivelul întregii Uniuni pentru relocarea 

adevăraților refugiați. Prin contribuția colectivă la eforturile globale de relocare, UE își va 

consolida parteneriatul și solidaritatea cu țările terțe care găzduiesc un număr mare de 

persoane care au nevoie de protecție internațională. 
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Fiecare dintre aceste instrumente, chiar și individual, ar constitui un avantaj major în cadrul 

gestionării migrației. Acestea reprezintă o treaptă spre aprobarea reformei complete a 

sistemului european comun de azil, iar adoptarea acestora nu ar trebui să fie întârziată. Nu 

există niciun impediment tehnic sau juridic pentru adoptarea separată a uneia sau a mai 

multora dintre aceste propuneri, deși acestea fac parte dintr-o reformă mai amplă. 

Întradevăr, după doi ani de discuții, este vital ca UE să demonstreze cetățenilor săi 

capacitatea sa de a face progrese, chiar și pas cu pas, înainte de alegerile europene. 

Parlamentul European și Consiliul ar trebui acum să implementeze ultimii pași pentru 

transformarea acordului deja acceptat pentru fiecare dintre aceste propuneri într-o adoptare 

finală.  

În ceea ce privește Regulamentul procedurii de azil, Comisia apreciază faptul că Parlamentul 

European a aprobat deja mandatul de negociere al acestuia. Consiliul este aproape de găsirea 

unei baze comune pentru această propunere. La momentul actual, este crucial să se înceapă 

negocierile dintre Parlamentul European și Consiliu pentru ajungerea cât mai rapidă la un 

acord. Regulamentul revizuit va simplifica procedura de azil, o va face mai eficientă și va 

oferi garanții comune pentru solicitanții de azil – precum și reguli mai stricte de prevenire a 

abuzului. O procedură de azil comună reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale unui 

sistem de azil eficient și corect, care va contribui în mod real la ameliorarea situației în teren. 

 Momentul ca Regulamentul Dublin să evolueze 

O componentă-cheie a unui sistem de azil stabil și viabil pe viitor este un mecanism durabil 

pentru determinarea responsabilității unui stat membru pentru examinarea cererilor de azil. 

Având în vedere acest obiectiv, Comisia a adoptat în mai 2016 o propunere de reformare a 

Regulamentului de la Dublin. Propunerea a urmărit să facă sistemul mai echitabil și mai 

eficient prin integrarea în regulile de la Dublin a unui mecanism prin care solicitanții să poată 

fi alocați dinspre statele membre suprasolicitate, în funcție de nivelul de presiune migratoare. 

Pe baza propunerii Comisiei, Parlamentul European a adoptat poziția sa în noiembrie 2017, 

ducând cu un pas mai departe acest mecanism de echitate, transformându-l într-un sistem 

obligatoriu de alocare care se va aplica în general, indiferent de nivelul de presiune a 

migrației. Între timp, președințiile succesive ale Consiliului, inclusiv actuala președinție 

austriacă, prin activitatea sa privind noțiunea de „solidaritate obligatorie”, au contribuit la 

elaborarea unui mecanism de solidaritate, echilibrat printr-o componentă de responsabilitate. 

Consiliul a întreprins multe eforturi pentru stabilirea contururilor generale ale mecanismelor 

de solidaritate, inclusiv în ceea ce privește sprijinul material și financiar pentru statele 

membre aflate sub presiune și pentru cele care iau parte la eforturile de solidaritate, precum și 

accesul prioritar la sprijinul acordat de agențiile UE implicate. Totuși, la mai mult de doi ani 

după înaintarea propunerii de către Comisie, pozițiile divergente ale statelor membre continuă 

să persiste și au împiedicat Consiliul să adopte un mandat de începere a negocierilor cu 

Parlamentul European, în pofida statutului prioritar acordat dosarului de către colegiuitori. 

Acest lucru impune continuarea angajamentului de către Consiliu pentru a găsi o cale de 

avansare, astfel încât reforma Regulamentului Dublin să poată fi finalizată cât mai repede 

posibil, în co-decizie cu Parlamentul European, într-un spirit de compromis din partea tuturor 

părților implicate.  

 În concordanță cu concluziile Consiliului European din iunie 2018, activitățile viitoare privind 

reforma Regulamentului Dublin ar trebui să se concentreze asupra găsirii unui compromis 

echilibrat, bazat pe responsabilitate și solidaritate, ținându-se seama de persoanele debarcate 

în urma operațiunilor de căutare și salvare. Comisia se angajează să întreprindă eforturi în 

vederea găsirii unui compromis care să aducă o valoare adăugată reală comparativ cu actualul 

Regulament de la Dublin și care să contribuie în mod direct la reducerea presiunii suportate 

de anumite state membre, în condițiile unui echilibru asigurat prin exercitarea eficientă a 
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responsabilității. Aceste două concepte complementare de solidaritate și responsabilitate ar 

trebui să vizeze o funcționare în manieră preventivă. În particular, solidaritatea ar trebui să fie 

organizată astfel încât să asigure cel mai mare nivel posibil de contribuții din partea statelor 

membre, care să reflecte natura globală a provocării migrației. Statele membre ar trebui, 

așadar, să contribuie la fiecare dintre cele trei componente diferite ale abordării globale: 

dimensiunea externă, frontierele externe și dimensiunea internă. Natura preventivă și globală 

a unei astfel de abordări ar trebui să asigure că numărul de sosiri ilegale va rămâne scăzut pe 

termen lung.  

Ar exista așteptarea ca statele membre să își ia angajamentul voluntar de a contribui în cadrul 

fiecăreia dintre aceste trei componente. Această abordare ar fi fondată, în primul rând, pe 

demonstrarea de către fiecare stat membru a intenției de a contribui la consolidarea sistemului 

existent prin identificarea asistenței și sprijinului pe care îl pot oferi. Mecanismele de 

coordonare cooperative ar putea apoi să regleze și să adapteze mai adecvat contribuțiile la 

nevoile de la fața locului. Acest cadru de lucru ar trebui să fi susținut și de o modalitate prin 

care să se asigure că solidaritatea va avea ca rezultat un echilibru stabil între diferitele 

elemente ale sistemului, în special în ceea ce privește dimensiunea internă, prin intermediul 

alocărilor, inclusiv ale persoanelor sosite sau debarcate la frontierele externe. Pentru cazurile 

de presiune deosebită, trebuie să fie încorporată în sistem o plasă de siguranță, care să asigure 

că, în absența angajamentelor voluntare suficiente din partea statelor membre, se poate 

asigura sprijinul real pentru statul membru vizat, într-o manieră echitabilă pentru fiecare stat 

membru.  

Un mecanism de solidaritate este însoțit de unul de responsabilitate, asigurând permanent 

existența unui sistem de azil performant în toate statele membre și la nivelul întregii Uniuni. 

O lacună importantă a actualului sistem Dublin este faptul că responsabilitatea expiră după o 

scurtă perioadă de timp, motivând astfel solicitanții de azil să se sustragă. Abordarea acestei 

chestiuni rămâne esențială pentru prevenirea abuzului și a fluxurilor secundare. Este necesar 

ca statele membre să proceseze rapid cererile de azil și să asigure calitatea deciziilor luate, 

astfel încât persoanele care au nevoie de protecție internațională să o obțină fără întârziere. În 

același timp, statele membre ar trebui să abordeze problema migrației ilegale și să depună 

eforturi în continuare pentru a pune capăt modului de acțiune al persoanelor care introduc 

ilegal migranți. În acest scop, este necesar să se soluționeze rapid cererile celor care nu au 

dreptul la protecție internațională, astfel încât aceștia să poată fi returnați rapid. Toate acestea 

presupun existența unor procese eficiente de azil și de returnare, concretizate inclusiv prin 

opțiunea de a utiliza centre controlate. 

Pe baza ideilor prezentate mai sus și ținând seama de experiența acumulată privind soluțiile 

ad-hoc din cursul verii, ar putea fi instituite măsuri temporare de reală solidaritate și 

responsabilitate. Aceste măsuri, care ar fi limitate în timp și ar servi drept punte până la 

intrarea în vigoare a noului Regulament de la Dublin, ar putea fi utilizate pentru a anticipa 

elementele esențiale ale viitorului sistem Dublin. Toate statele membre ar trebui încurajate să 

participe la aceste eforturi comune, dat fiind faptul că experiența din cursul verii arată că este 

nevoie de o masă critică de state membre pentru ca astfel de măsuri să fie eficiente. Aceste 

măsuri temporare ar putea însemna că UE este deja mai bine pregătită să ofere solidaritate ca 

răspuns la nivelurile ridicate temporare ale sosirilor și într-un mod care să asigure o prevenire 

eficientă a deplasărilor secundare. Introducerea acestor măsuri nu ar trebui să conducă la 

întârzierea adoptării Regulamentului Dublin, care trebuie să aibă loc cât mai curând posibil ca 

parte a reformei mai ample privind migrația și azilul. Statele membre, la cererea acestora, pot 

beneficia de sprijinul deplin al UE în ceea ce privește măsurile temporare, acordat prin 

intermediul agențiilor și al programelor financiare.  
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Comisia își menține angajamentul de a colabora atât cu Parlamentul European, cât și cu 

Consiliul, cu privire la toate elementele reformei Regulamentului Dublin, cu scopul de a crea 

un sistem care să garanteze o Europă fără frontiere interne bazată pe principiile solidarității și 

responsabilității. 

Finanțare ambițioasă pentru a răspunde provocărilor legate de migrație și pentru a însoți 

reforma  

Pentru ca reforma propusă să producă rezultatele așteptate, statele membre vor necesita sprijin 

financiar semnificativ. Propunerile pentru Fondul pentru azil și migrație vor oferi sprijin 

pentru consolidarea Sistemului european comun de azil, inclusiv pentru îmbunătățirea 

procesării cererilor de azil din punct de vedere al rapidității și calității acesteia. Acesta poate fi 

utilizat pentru obținerea de sprijin privind integrarea timpurie a resortisanților țărilor terțe, 

inclusiv prin organizarea de cursuri de limbi străine și de orientare civică. Acesta poate 

sprijini sistemele de returnare și returnarea eficientă, atât voluntară, cât și forțată. În cadrul 

acestor obiective, fondurile vor oferi contribuții financiare suplimentare pentru a sprijini 

restabilirea, relocarea și transferurile. În acest moment, este crucial ca negocierile dintre 

Parlamentul European și Consiliu să înceapă cât mai repede posibil și să se mențină nivelul 

ridicat de ambiție al propunerilor Comisiei. 

 

Sprijinul bugetar al UE pentru migrație și azil  

Propunerile Comisiei în contextul următorului cadru financiar multianual au răspuns 

experienței din ultimii ani și propun o creștere majoră a sprijinului acordat politicii în materie 

de azil și migrație, cu o creștere de două ori și jumătate față de perioada curentă, ajungând la 

10,4 miliarde EURO în perioada 2021-2027. Împreună cu Instrumentul pentru vecinătate, 

dezvoltare și cooperare internațională care acoperă dimensiunea externă a migrației, noul 

Fond pentru azil și migrație va oferi un instrument indispensabil pentru a asigura o politică 

europeană privind migrația solidă, realistă și echitabilă. Acesta va oferi sprijin nevoilor 

statelor membre în domeniul azilului, integrării și returnării, sprijinind, de asemenea, nevoile 

comune în domenii precum returnarea și gestionarea migrației, atât în interiorul, cât și în afara 

UE. Fondul va sprijini, de asemenea, acțiuni de promovare a nevoilor de integrare ale 

migranților și acțiuni complementare de integrare în forța de muncă și la nivel social sprijinite 

prin fondurile din cadrul politicii de coeziune. 

5. CONCLUZII ȘI PERSPECTIVE 

În ultimii patru ani, Uniunea și statele sale membre au stabilit o abordare cuprinzătoare pentru 

a răspunde provocărilor legate de migrație. Această abordare acoperă toate aspectele - 

aprofundarea cooperării cu partenerii din afara UE, consolidarea frontierei externe și punerea 

în aplicare a sistemelor adecvate în interiorul UE pentru a asigura o politică privind migrația, 

azilul, frontierele și securitatea egală cu necesitățile. Această abordare a furnizat rezultate 

tangibile, pe baza cărora trebuie să construim un cadru de solidaritate și responsabilitate viabil 

în viitor. Este timpul să renunțăm la controalele temporare la frontierele interne și la 

gestionarea ad hoc a migrației și să ne îndreptăm spre adoptarea de soluții durabile. 

Aceasta necesită acțiuni concrete privind etapele următoare: 
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 Parlamentul European și Consiliul ar trebui să adopte, înainte de alegerile pentru 

Parlamentul European, cinci propuneri legislative privind reforma sistemului 

european comun de azil, care sunt foarte aproape de un acord
52

. 

 Consiliul ar trebui să adopte poziția de negociere cu privire la Regulamentul privind 

procedura de azil până la sfârșitul anului și să înceapă negocierile cu Parlamentul 

European. 

 Consiliul ar trebui să găsească o cale de urmat cu privire la Regulamentul Dublin prin 

identificarea elementelor esențiale ale unui mecanism de solidaritate și de responsabilitate, 

astfel încât reforma să poată fi finalizată în co-decizie cu Parlamentul European cât mai 

curând posibil. 

 Parlamentul European și Consiliul ar trebui să își adopte pozițiile cât mai curând posibil 

cu privire la propunerea privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel 

european și forma revizuită a Directivei privind returnarea, astfel încât acestea să fie 

adoptate înainte de alegerile pentru Parlamentul European. 

 Restabilirea completă a spațiului Schengen ca zonă fără controale temporare la 

frontierele interne. 

 Dezvoltarea unei abordări integrate pentru măsuri care să vizeze toate etapele traseului 

migrator de-a lungul rutei vest-mediteraneene, similare consolidărilor aflate deja în curs 

pe rutele central-mediteraneeană și est-mediteraneeană. 

 Încheierea negocierilor în curs privind readmisia și elaborarea de noi acorduri cu 

partenerii din Africa Subsahariană și Asia, asigurând în același timp punerea efectivă în 

aplicare a acordurilor și măsurilor existente. 

 Fondul fiduciar de urgență pentru Africa ar trebui să fie alimentat în continuare. 

 Parlamentul European și Consiliul ar trebui să convină asupra unei reforme a Directivei 

privind cartea albastră a UE înaintea alegerilor pentru Parlamentul European. 

 Parlamentul European și Consiliul ar trebui să asigure o finanțare susținută pentru 

următoarea perioadă financiară prin adoptarea rapidă a propunerilor privind Fondul 

pentru azil și migrație, Fondul de gestionare a frontierelor și Instrumentul de vecinătate, 

cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. 
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 Propunerile privind Regulamentul de calificare, Directiva privind condițiile de primire, Regulamentul 

Agenției Uniunii Europene pentru Azil, Regulamentul Eurodac și Regulamentul-cadru al Uniunii privind 

relocarea. 
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