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I PRIEDAS 
Finansavimo skyrimo programoms, kurioms taikomas pasidalijamasis valdymas, 

kriterijai 
 

1. 11 straipsnyje nurodyti skiriami ištekliai valstybėms narėms paskirstomi taip: 

(a) Kiekviena valstybė narė tik programavimo laikotarpio pradžioje iš fondo gauna 
fiksuotą 5 000 000 EUR sumą;  

(b) kiti 11 straipsnyje nurodyti ištekliai paskirstomi pagal tokius kriterijus: 

– 30 proc. prieglobsčiui; 

– 30 proc. teisėtai migracijai ir integracijai; 

– 40 proc. kovai su neteisėta migracija, įskaitant grąžinimą. 

2. Bus atsižvelgiama į šiuos prieglobsčio srities kriterijus, kurių lyginamasis svoris 
toks: 

(a)  30 proc. proporcingai skaičiui asmenų, priskiriamų vienai iš šių kategorijų: 

– trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuriam suteiktas Ženevos 
konvencijoje nustatytas statusas; 

– bet kuris trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris naudojasi 
papildoma apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/95/ES (nauja redakcija)1; 

– bet kuris trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris naudojasi 
laikina apsauga, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/55/EB2. 

(b) 60 proc. proporcingai trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie 
prašė tarptautinės apsaugos, skaičiui; 

(c) 10 proc. proporcingai trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, kurie 
yra perkeliami ar buvo perkelti valstybėje narėje, skaičiui.  

3. Bus atsižvelgiama į šiuos teisėtos migracijos ir integracijos srities kriterijus, kurių 
lyginamasis svoris toks: 

(a) 40 proc. proporcingai valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių 
piliečių skaičiui; 

(b) 60 proc. proporcingai pirmąjį leidimą gyventi gavusių trečiųjų šalių piliečių 
skaičiui. 

(c) Tačiau atliekant 3 dalies b punkte nurodytą skaičiavimą neįtraukiamos šios 
asmenų kategorijos: 

– trečiųjų šalių piliečiai, gavę su darbu susijusį pirmąjį leidimą gyventi, galiojantį 
trumpiau negu 12 mėnesių; 

                                                 
1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių 

ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba 
papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų, OL L 
337, 2011 12 20, p. 9–26. 

2 Į duomenis atsižvelgiama tik tuo atveju, jei bus aktyviai taikoma 2001 m. liepos 20 d. Tarybos 
direktyva 2001/55/EB dėl minimalių normų, suteikiant perkeltiesiems asmenims laikiną apsaugą esant 
masiniam srautui, ir dėl priemonių, skatinančių valstybių narių tarpusavio pastangų priimant tokius 
asmenis ir atsakant už tokio veiksmo padarinius pusiausvyrą (OL L 212, 2001 8 7, p. 12–23). 
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– trečiųjų šalių piliečiai, atvykę studijų, mokinių mainų, neatlygintino 
stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais pagal Tarybos direktyvą 
2004/114/EB3 arba kai taikoma Direktyva (ES) 2016/8014;  

– trečiųjų šalių piliečiai, atvykę vykdyti mokslinius tyrimus pagal Tarybos 
direktyvą 2005/71/EB5 arba kai taikoma Direktyva (ES) 2016/801.  

4. Kovos su neteisėta migracija srityje, įskaitant grąžinimą, bus atsižvelgiama į šiuos 
prieglobsčio srities kriterijus, kurių lyginamasis svoris toks: 

(a) 50 proc. proporcingai trečiųjų šalių piliečių, kurie neatitinka arba nebeatitinka 
atvykimo ir buvimo valstybės narės teritorijoje sąlygų ir kurių atžvilgiu pagal 
nacionalinę ir (arba) Bendrijos teisę priimtas sprendimas dėl grąžinimo, t. y. 
administracinis arba teismo sprendimas ar aktas, nurodantis ar paskelbiantis 
buvimo neteisėtumą ir nustatantis prievolę asmenį grąžinti, skaičiui per 
praėjusius trejus metus;  

(b) 50 proc. proporcingai trečiųjų šalių piliečių, kurie realiai išvyko iš valstybės 
narės teritorijos, tiek savanoriškai, tiek prievarta, po administracinio ar teismo 
įsakymo išvykti, skaičiui. 

5. Dėl pirminio asignavimo bus remiamasi naujausiais metiniais statistiniais 
duomenimis, kuriuos pateikė Komisija (Eurostatas) už praėjusius trejus kalendorinius 
metus, remdamasi valstybių narių pateiktais duomenimis nuo šio reglamento taikymo 
pradžios pagal Sąjungos teisę. Dėl laikotarpio vidurio peržiūros bus remiamasi 
naujausiais metiniais statistiniais duomenimis, kuriuos pateikė Komisija (Eurostatas) 
už praėjusius trejus kalendorinius metus ir kurie bus prieinami atliekant 2024 m. 
laikotarpio vidurio peržiūrą remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis pagal 
Sąjungos teisę. Jei valstybės narės nepateikė Komisijai (Eurostatui) atitinkamų 
statistinių duomenų, jos kuo greičiau pateikia preliminarius duomenis.  

6. Prieš priimdama šiuos duomenis kaip orientacinius duomenis, Komisija (Eurostatas) 
remdamasi įprastomis veiklos procedūromis įvertina statistinės informacijos kokybę, 
palyginamumą ir išsamumą. Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės pateikia 
visą nurodytiems veiksmams atlikti būtiną informaciją. 

                                                 
3 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių įleidimo studijų, 

mokinių mainų, neatlyginamo stažavimosi ar savanoriškos tarnybos tikslais sąlygų (OL L 375, 2004 12 
23, p. 12–18). 

4 2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/801 dėl trečiųjų šalių 
piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokinių 
mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo Au pair programoje tikslais sąlygų (OL L 132, 
2016 5 21, p. 21–57).  

5 2005 m. spalio 12 d. Tarybos direktyva 2005/71/EB dėl konkrečios įleidimo trečiųjų šalių piliečiams 
atvykti mokslinių tyrimų tikslais tvarkos (OL L 289, 2005 11 3, p. 15–22). 
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II PRIEDAS 
Įgyvendinimo priemonės 

 

1. Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyto konkretaus tikslo; 
daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms: 

(a) užtikrinti vieningą Sąjungos acquis ir su bendra Europos prieglobsčio sistema 
susijusių prioritetų taikymą; 

(b) prireikus remti valstybių narių prieglobsčio sistemų pajėgumus, kiek tai susiję 
su infrastruktūra ir paslaugomis; 

(c) stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma 
labiausiai migracijos srautų paveiktų valstybių atžvilgiu, ir užtikrinti paramą 
prie solidarumo pastangų prisidedančioms valstybėms narėms; 

(d) stiprinti solidarumą ir bendradarbiavimą su migracijos srautų paveiktomis 
trečiosiomis šalimis, įskaitant perkėlimą į ES ir kitus teisėtus kelius į apsaugą 
Sąjungoje, taip pat partnerystę ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis 
migracijos valdymo tikslais.  

2. Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto konkretaus tikslo; 
daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms: 

(a) remti teisėtą migraciją skatinančių politinių priemonių plėtrą ir įgyvendinimą ir 
Sąjungos teisėtos migracijos acquis įgyvendinimą; 

(b) skatinti ankstyvos integracijos priemones trečiųjų šalių piliečių socialinei ir 
ekonominei įtraukčiai, rengti jų aktyvų dalyvavimą ir pripažinimą priimančioje 
visuomenėje, visų pirma įtraukiant vietos ar regionines valdžios institucijas ir 
pilietinės visuomenės organizacijas. 

3. Fondas padeda siekti 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyto konkretaus tikslo; 
daugiausia dėmesio skiriama šioms įgyvendinimo priemonėms: 

(a) užtikrinti vienodą Sąjungos acquis ir politikos prioritetų taikymą, kiek tai 
susiję su infrastruktūra, procedūromis ir paslaugomis; 

(b) remti integruotą ir koordinuotą požiūrį į grąžinimo valdymą Sąjungos ir 
valstybių narių lygmenimis, į veiksmingo ir tvaraus grąžinimo plėtrą ir 
neteisėtos migracijos paskatų mažinimą; 

(c) remti remiamą savanorišką grįžimą ir reintegraciją; 

(d) stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir jų pajėgumus, skirtus 
readmisijos susitarimams ir kitiems susitarimams įgyvendinti, sudaryti tvaraus 
grįžimo sąlygas. 
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III PRIEDAS 
Paramos apimtis 

1. Siekdamas 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto politikos tikslo, fondas visų pirma remia: 

(a) prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos, grąžinimo ir neteisėtos 
migracijos sričių nacionalinių strategijų kūrimą ir plėtrą; 

(b) administracinių struktūrų, sistemų ir priemonių bei darbuotojų mokymo 
kūrimą, įskaitant vietos valdžios institucijas ir kitas susijusias suinteresuotąsias 
šalis; 

(c) politinių priemonių ir procedūrų kūrimą, stebėseną ir vertinimą, įskaitant 
informacijos ir duomenų rinkimą bei mainus, bendrų pažangos matavimo ir 
politinių procesų įvertinimo statistinių priemonių, metodų ir rodiklių kūrimą ir 
taikymą; 

(d) keitimąsi informacija, geriausios praktikos pavyzdžiais ir strategijomis, 
tarpusavio mokymąsi, studijas ir mokslinius tyrimus, bendrų veiksmų ir 
operacijų kūrimą ir įgyvendinimą, tarptautinių bendradarbiavimo tinklų 
kūrimą; 

(e) susijusio asmens, visų pirma priklausančio pažeidžiamoms grupėms, statusą ir 
poreikius atitinkančias pagalbos ir paramos paslaugas; 

(f) veiksmus, kuriais siekiama didinti suinteresuotųjų šalių ir plačiosios 
visuomenės informuotumą apie prieglobsčio, integracijos, teisėtos migracijos ir 
grąžinimo politiką. 

2. Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas visų 
pirma remia šiuos veiksmus: 

(a) materialinės pagalbos, įskaitant pagalbą pasienyje, teikimą; 

(b) prieglobsčio procedūrų vykdymą; 

(c) specialių procedūrinių ar priėmimo poreikių turinčių prašytojų nustatymą; 

(d) priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros sukūrimą ar tobulinimą, įskaitant 
galimybę šiuos pajėgumus naudoti daugiau negu vienai valstybei narei; 

(e) valstybių narių pajėgumų rinkti, analizuoti ir skleisti informaciją apie kilmės 
šalį stiprinimą; 

(f) veiksmus, susijusius su Sąjungos perkėlimo į Europos Sąjungą [ir 
humanitarinio priėmimo] sistemos arba nacionalinių perkėlimo į Europos 
Sąjungą sistemų, suderinamų su Sąjungos perkėlimo į ES sistema, 
įgyvendinimui reikalingomis procedūromis; 

(g) asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, perkėlimą; 

(h) geresnę trečiųjų šalių gebėjimų gerinti asmenų, kuriems reikia apsaugos, 
apsaugą; 

(i) veiksmingų pakaitinių sulaikymo priemonių, visų pirma susijusių su 
nelydimais nepilnamečiais ir šeimomis, kūrimą, plėtrą ir tobulinimą. 

3. Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto politikos tikslo, fondas visų pirma 
remia: 
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(a) informacinius paketus ir kampanijas, siekiant didinti informuotumą apie 
teisėtus migracijos į Sąjungą kanalus, įskaitant ir apie teisėtos migracijos į ES 
acquis; 

(b) judumo į Sąjungą programų kūrimą, kaip antai apykaitinės ar laikinos 
migracijos programų, įskaitant mokymą siekiant didinti galimybes įsidarbinti; 

(c) trečiųjų šalių ir valstybių narių įdarbinimo agentūrų, užimtumo tarnybų ir 
imigracijos tarnybų bendradarbiavimą; 

(d) trečiojoje šalyje įgytų gebėjimų bei kvalifikacijos skaidrumo ir atitikties 
valstybės narės pripažįstamiems gebėjimams ir kvalifikacijai didinimą; 

(e) paramą, susijusią su prašymais dėl šeimos susijungimo, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvoje 2003/86/EB6; 

(f) pagalbą padedant keisti statusą trečiųjų šalių piliečiams, jau teisėtai 
gyvenantiems valstybėje narėje, visų pirma susijusią su teisėto leidimo gyventi, 
nustatyto Sąjungos lygmeniu, įgijimu; 

(g) ankstyvos integracijos priemones, kaip antai prie trečiųjų šalių piliečių poreikių 
priderintą paramą ir integracijos programas, skirtas švietimui, kalbų ir kitam 
mokymui, pavyzdžiui, pilietinio orientavimo kursams ir profesiniam 
konsultavimui; 

(h) veiksmus, kuriais skatinamos vienodos trečiųjų šalių piliečių galimybės 
kreiptis ir gauti vienodus rezultatus tvarkant reikalus viešosiose tarnybose ir 
privačiose įmonėse, įskaitant šių tarnybų pritaikymą prie tikslinės grupės 
poreikių; 

(i) integruotą vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, 
įskaitant per koordinuojamus integracijos paramos centrus, tokius kaip vieno 
langelio principu veikiantys centrai; 

(j) veiksmus, kuriais trečiųjų šalių piliečiams sudaromos sąlygos ir teikiama 
parama susipažinti su priimančiąja visuomene ir aktyviai joje dalyvauti, bei 
veiksmus, kuriais skatinamas priimančiosios visuomenės palankumas; 

(k) trečiųjų šalių piliečių, priimančiosios visuomenės ir valdžios institucijų mainų 
ir dialogo skatinimą, įskaitant konsultacijas su trečiųjų šalių piliečiais, ir 
tarpkultūrinį ir tarpreliginį dialogą. 

4. Siekdamas 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodyto konkretaus tikslo, fondas visų 
pirma remia: 

(a) priėmimo ir sulaikymo infrastruktūrą, įskaitant galimybę šiuos pajėgumus 
naudoti daugiau negu vienai valstybei narei; 

(b) veiksmingų pakaitinių sulaikymo priemonių, visų pirma susijusių su 
nelydimais nepilnamečiais ir šeimomis, kūrimą, plėtrą ir tobulinimą; 

(c) nepriklausomų ir veiksmingų priverstinio grąžinimo stebėsenos sistemų, 
nurodytų Direktyvos 2008/115/EB7 8 straipsnio 6 dalyje, kūrimą ir tobulinimą; 

                                                 
6 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (OL L 251, 2003 

10 3, p. 12–18). 
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(d) kovą su neteisėtos migracijos paskatomis, įskaitant neteisėtų migrantų 
įdarbinimą, veiksmingais ir tinkamais tikrinimais, grindžiamais rizikos 
vertinimu, darbuotojų mokymą, mechanizmų, kurių pagalba neteisėti migrantai 
gali reikalauti nesumokėtų išmokų ir teikti skundus prieš darbdavius, arba 
informavimo ir informuotumo didinimo kampanijas, siekiant informuoti 
darbdavius ir neteisėtus migrantus apie jų teises ir pareigas pagal Direktyvą 
2009/52/EB8; 

(e) pasirengimą grąžinti, įskaitant priemones, padedančias priimti sprendimus 
grąžinti, priemones, kuriomis užtikrinamas trečiųjų šalių piliečių tapatybės 
nustatymas, kelionės dokumentų išdavimas ir šeimos narių paieška; 

(f) bendradarbiavimą su trečiųjų šalių konsulinėmis įstaigomis ir imigracijos 
tarnybomis arba kitomis atitinkamomis trečiųjų šalių institucijomis ir 
tarnybomis siekiant gauti kelionės dokumentus, palengvinti grįžimą ir 
užtikrinti readmisiją, be kita ko, pasitelkiant trečiųjų šalių ryšių palaikymo 
pareigūnus; 

(g) su grįžimu, visų pirma su remiamu savanorišku grįžimu susijusią pagalbą ir 
informaciją apie remiamo savanoriško grįžimo programas; 

(h) išsiuntimo operacijas, įskaitant susijusias priemones, laikantis Sąjungos teisės 
aktuose nustatytų standartų, išskyrus priverstiniams veiksmams naudojamą 
įrangą; 

(i) priemones, kuriomis remiamas grįžusio asmens ilgalaikis grįžimas ir 
reintegracija; 

(j) trečiųjų šalių pajėgumus ir tarnybas, užtikrinančias tinkamą laikiną atvykusių 
asmenų apgyvendinimą ir priėmimą, įskaitant nelydimus nepilnamečius ir kitas 
pažeidžiamas grupes, laikantis tarptautinių standartų;  

(k) bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kovojant su neteisėta migracija ir 
siekiant užtikrinti veiksmingą grįžimą ir readmisiją, įskaitant readmisijos 
susitarimų ir kitų susitarimų įgyvendinimą; 

(l) priemones, kuriomis siekiama didinti informuotumą apie atitinkamus teisėtus 
imigracijos kanalus ir neteisėtos imigracijos pavojus; 

(m) paramą trečiosioms šalims ir veiksmus jose, įskaitant dėl infrastruktūros, 
įrangos ir kitų priemonių, su sąlyga, kad jais prisidedama prie veiksmingo 
trečiųjų šalių ir Sąjungos ir jos valstybių narių bendradarbiavimo grąžinimo ir 
readmisijos srityje stiprinimo. 

                                                                                                                                                         
7 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai 

esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, 
p. 98). 

8 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų 
ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai, OL L 168, 2009 
6 30, p. 24–32. 
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IV PRIEDAS 
Veiksmai, atitinkantys didesnio bendro finansavimo reikalavimus pagal 12 straipsnio 2 

dalį ir 13 straipsnio 7 dalį 
 

– Integracijos veiksmai, kuriuos įgyvendina vietos ir regioninės valdžios institucijos 
bei pilietinės visuomenės organizacijos; 

– veiksmai, kuriais siekiama sukurti ir įgyvendinti pakaitines sulaikymo priemones; 
– remiamo savanoriško grįžimo ir reintegracijos programos ir susijusi veikla; 

– priemonės, skirtos specialių priėmimo ir (arba) procedūrinių poreikių turintiems 
pažeidžiamiems asmenims ir tarptautinės apsaugos prašytojams, įskaitant priemones, 
kuriomis užtikrinama veiksminga vaikų migrantų, visų pirma nelydimų, apsauga. 
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V PRIEDAS. 28 straipsnio 1 dalyje nurodyti pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai 
1 konkretus tikslas. Stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, 
įskaitant jos išorės dimensiją: 

1. Asmenų, perkeltų į Europos Sąjungą gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius. 

2. Priėmimo sistemoje esančių asmenų skaičius, palyginti su prieglobsčio prašytojų 
skaičiumi. 

3. Prieglobsčio prašytojams iš tos pačios šalies taikomos apsaugos pripažinimo normų 
konvergencija. 

2 konkretus tikslas. Teisėtos migracijos į valstybes nares rėmimas, prisidedant prie 
veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos. 

1. Asmenų, dalyvavusių fondo lėšomis remiamose iki išvykimo taikomose priemonėse, 
skaičius. 

2. Asmenų, dalyvavusių fondo remiamose integracijos priemonėse ir pranešančių, kad 
priemonės buvo naudingos jų ankstyvai integracijai, skaičius, palyginti su visu fondo 
remiamose integracijos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičiumi. 

3 konkretus tikslas. Prisidėti prie kovos su neteisėta migracija ir užtikrinti grąžinimo ir 
readmisijos trečiosiose šalyse veiksmingumą.    

1. Grąžinimų, vykdant nurodymą išvykti, skaičius, palyginti su trečiųjų šalių piliečių, 
gavusių nurodymą išvykti, skaičiumi. 

2. Grįžusių asmenų, gavusių fondo lėšomis bendrai finansuotą reintegracijos pagalbą 
prieš grįžimą arba po jo, skaičius, palyginti su visu fondo lėšomis paremtų grįžusių 
asmenų skaičiumi. 
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VI PRIEDAS 
Intervencinių veiksmų rūšys 

 
1 LENTELĖ. INTERVENCINIŲ VEIKSMŲ SRITIES KODAI 

I. BEPS 

001 Priėmimo sąlygos 

002 Prieglobsčio procedūros 

003 Sąjungos acquis įgyvendinimas 

004 Vaikai migrantai 

005 Specialiųjų procedūrinių ir priėmimo poreikių turintys asmenys 

006 Perkėlimas į Europos Sąjungą 

007 Valstybių narių solidarumo pastangos 

008 Veiklos parama 

II. Teisėta migracija ir integracija 

001 Integracijos strategijų plėtra 

002 Prekybos žmonėmis aukos 

003 Integracijos priemonės – informavimas ir orientavimas, vieno langelio principas 

004 Integracijos priemonės – kalbų mokymas 

005 Integracijos priemonės – pilietinis ugdymas ir kitas mokymas 

006 
Integracijos priemonės – supažindinimas su priimančiąja visuomene, dalyvavimas ir 
mainai 

007 Integracijos priemonės – pagrindiniai poreikiai 

008 Iki išvykimo taikomos priemonės 

009 Judumo programos 
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010 Teisės teisėtai gyventi įgijimas 

III. Grąžinimas 

001 Sulaikymą pakeičiančios priemonės 

002 Priėmimo ir (arba) sulaikymo sąlygos 

003 Grąžinimo procedūros  

004 Remiamas savanoriškas grįžimas  

005 Reintegracijos pagalba 

006 Išsiuntimo ir (arba) grąžinimo operacijos 

007 Priverstinio grąžinimo stebėsenos sistema 

008 Pažeidžiami asmenys ir (arba) nelydimi nepilnamečiai 

009  Priemonės migracijos paskatoms mažinti 

010 Veiklos parama 

 IV. Techninė parama 

  

001 Informacija ir komunikacija 

002 Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir kontrolė 

003 Vertinimas ir tyrimai, duomenų rinkimas 

004 Pajėgumų stiprinimas 

 

2 LENTELĖ. SKIRTINGŲ VEIKSMŲ KODAI 

001 Nacionalinių strategijų plėtra 

002 Pajėgumų stiprinimas  

003 Trečiųjų šalių piliečių švietimas ir mokymas 
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004 Statistinių priemonių, metodų ir rodiklių plėtra 

005 Keitimasis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais  

006 Bendri valstybių narių veiksmai ir (arba) operacijos 

007 Kampanijos ir informavimas 

008 Pasikeitimas ekspertais ir jų komandiravimas 

009 Tyrimai, bandomieji projektai, rizikos vertinimai 

010 Parengiamoji, stebėsenos, administracinė ir techninė veikla 

011 Pagalbos ir paramos paslaugų teikimas TŠP 

012 Infrastruktūra  

013 Įranga  

 

3 LENTELĖ. ĮGYVENDINIMO BŪDŲ KODAI 

001 Konkretus veiksmas 

002 Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju 

003 Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis 

004 Veiksmai trečiosiose šalyse 

005 IV priede išvardyti veiksmai 
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VII PRIEDAS 
Veiksmai, kuriems gali būti teikiama veiklos parama 

 

Siekiant konkretaus tikslo stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos 
aspektus, įskaitant jos išorės aspektą, ir konkretaus tikslo prisidėti prie kovos su neteisėta 
migracija ir užtikrinti grąžinimo ir readmisijos trečiosiose šalyse veiksmingumą, veiklos 
paramą sudaro: 

– darbuotojų išlaidos; 

– paslaugų išlaidos, kaip antai įrangos priežiūra ar naujos įrangos pirkimas; 

– infrastruktūros išlaidos, kaip antai infrastruktūros objektų priežiūra ir remontas. 
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VIII PRIEDAS. 28 straipsnio 3 dalyje nurodyti produkto ir rezultato rodikliai 
 

1 konkretus tikslas. Stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, 
įskaitant jos išorės matmenį. 

1. Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems teikiama parama fondo lėšomis, 
skaičius.  

(a) Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems, vykdant prieglobsčio 
procedūras, teikiama informacija ir parama, skaičius. 

(b) Tikslinei grupei priklausančių asmenų, kuriems teikiama teisinė pagalba ir 
teisinio atstovavimo paslaugos, skaičius. 

(c) Pažeidžiamų asmenų, prekybos žmonėmis aukų ir nelydimų nepilnamečių, 
kuriems teikiama specifinė pagalba, skaičius.  

2. Naujos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, sukurtos laikantis Sąjungos 
acquis nustatytų bendrų reikalavimų, taikomų priėmimo sąlygoms, ir esamos 
priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, patobulintos vykdant fondo lėšomis 
remiamus projektus, laikantis tų pačių reikalavimų, pajėgumai (t. y. vietų skaičius) ir 
procentinė dalis, palyginti su bendrais priėmimo ir apgyvendinimo pajėgumais. 

3. Nelydimiems nepilnamečiams pritaikytų vietų, remiamų fondo lėšomis, skaičius, 
palyginti su visu nelydimiems nepilnamečiams pritaikytų vietų skaičiumi. 

4. Asmenų, fondo lėšomis išklausiusių mokymus prieglobsčio srities temomis, skaičius 
ir tas skaičius, išreikštas bendro mokymus šiomis temomis išklausiusių asmenų 
skaičiaus procentine dalimi.  

5. Tarptautinės apsaugos prašytojų, teikiant paramą fondo lėšomis perkeltų iš vienos 
valstybės narės į kitą, skaičius.  

6. Asmenų, perkeltų į Europos Sąjungą gaunant paramą fondo lėšomis, skaičius.  

 

2 konkretus tikslas. Teisėtos migracijos į valstybes nares rėmimas, prisidedant prie 
veiksmingos trečiųjų šalių piliečių integracijos. 

1. Asmenų, dalyvavusių fondo lėšomis remiamose iki išvykimo taikomose priemonėse, 
skaičius. 

2. Vietos ir regioninių institucijų, kurios remiant fondui įgyvendino integracijos 
priemones, skaičius. 

3. Skaičius asmenų, dalyvavusių fondo lėšomis remiamose priemonėse, susijusiose su: 

(a) švietimu ir mokymu,  

(b) integracija į darbo rinką,  

(c) galimybe naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir  

(d) aktyviu dalyvavimu ir socialine įtrauktimi.  

4. Asmenų, dalyvavusių fondo remiamose integracijos priemonėse ir pranešančių, kad 
priemonės buvo naudingos jų ankstyvai integracijai, skaičius, palyginti su visu fondo 
remiamose integracijos priemonėse dalyvavusių asmenų skaičiumi. 
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3 konkretus tikslas. Prisidėti prie kovos su neteisėta migracija ir užtikrinti grąžinimo ir 
readmisijos trečiosiose šalyse veiksmingumą.    

1. Su fondo parama sukurtų ir (arba) atnaujintų vietų sulaikymo centruose skaičius, 
palyginti su visu sukurtų ir (arba) atnaujintų vietų sulaikymo centruose skaičiumi.  

2. Asmenų, remiant fondui apmokytų su grąžinimu susijusiais klausimais, skaičius. 

3. Grįžusių asmenų, kurių grąžinimas buvo bendrai finansuotas iš fondo, skaičius, 
palyginti su visu fondo lėšomis paremtų asmenų, grįžusių vykdant nurodymą išvykti, 
skaičiumi: 

(a) savanoriškai grįžę asmenys;  

(b) išsiųsti asmenys. 

4. Grįžusių asmenų, gavusių fondo lėšomis bendrai finansuotą reintegracijos pagalbą 
prieš grįžimą arba po jo, skaičius, palyginti su visu fondo lėšomis paremtų grįžusių 
asmenų skaičiumi.  
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