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Politicile UE - rezultate pentru cetățeni

Problema migrației
REZUMAT
Mișcările refugiaților și migrația se află în centrul atenției întregii lumi. În ultimii ani, Europa a trebuit
să răspundă celei mai severe provocări legate de migrație de la sfârșitul celui de Al Doilea Război
Mondial. Numărul fără precedent al refugiaților și migranților în situație neregulamentară sosiți în
UE, care a atins punctul maxim în 2015, a scos în evidență o serie de deficiențe și de diferențe în
politicile UE privind azilul, frontierele externe și migrația. Ca răspuns la aceste provocări, UE s-a
angajat într-un proces mai amplu de reformă, menit să reconstruiască politicile Uniunii legate de azil
și migrație pe baza a patru piloni: reducerea stimulentelor pentru migrația neregulamentară prin
abordarea cauzelor sale fundamentale, prin îmbunătățirea proceselor de returnare și destructurarea
rețelelor de introducere ilegală și de trafic de persoane; salvarea vieților și securizarea frontierelor
externe; stabilirea unei politici UE solide în domeniul azilului și oferirea mai multor căi legale pentru
solicitanții de azil și a unor canale legale mai eficiente pentru migranții regulamentari.
Fluxurile record de migrație spre UE în perioada 2015 și 2016 au scăzut până la sfârșitul anilor 2017
și 2018. Cu toate acestea, pentru a realiza ceea ce Comisia numește o viitoare politică eficientă,
echitabilă și solidă în domeniul migrației, UE, pe baza tratatelor și a altor instrumente juridice și
financiare, a aplicat atât măsuri imediate, cât și pe termen lung. Europa, datorită poziției geografice
și reputației sale ca exemplu de stabilitate, generozitate și deschidere în contextul unor conflicte
internaționale și interne în creștere, al schimbărilor climatice și al sărăciei la nivel mondial, va
continua, probabil, să reprezinte un refugiu ideal pentru solicitanții de azil și pentru migranți. Acest
lucru se reflectă inclusiv în creșterea sumelor, a flexibilității și a diversității finanțării UE pentru
politicile în domeniul migrației și al azilului din cadrul, precum și din afara bugetului actual și viitor
al UE.
Aceasta este o actualizare a unui briefing anterior, publicat înaintea alegerilor europene din 2019. A se
vedea nota de informare paralelă „Sprijinul acordat de UE democrației și păcii în lume”.
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Situația actuală
Numărul migranților internaționali a continuat să crească rapid în ultimii ani la nivel mondial,
ajungând la 258 de milioane în 2017, în creștere față de 220 de milioane în 2010 și 173 de milioane
în 2000. De la Conferința Internațională a Organizației Națiunilor Unite privind Populația și
Dezvoltarea din 1994, problema migrației internaționale și a relației acesteia cu dezvoltarea a urcat
constant pe agenda de priorități a comunității internaționale.

Figura 1 – Principalele rute de migrație în Europa

Sursa datelor: Frontex; grafică de Giulio Sabbati, EPRS.

Gestionarea migrației de către UE este dispersată în numeroase instrumente juridice și politice. De
la nivelurile fără precedent ale fluxurilor de migrație către Europa în 2015, această politică s-a bazat
în mare măsură pe Agenda europeană privind migrația. Acțiunea UE în acest domeniu constă în
propunerea și aplicarea unor măsuri imediate și pe termen mai lung, axate pe dimensiunea internă
și externă a politicii sale în domeniul migrației și pe frontierele externe ale UE. Măsurile includ
returnarea și readmisia migranților în situație neregulamentară care nu au dreptul de intrare sau de
ședere în UE, combaterea introducerii ilegale a migranților, apărarea frontierelor externe ale UE,
crearea căilor legale pentru cei care au nevoie de protecție internațională, stabilirea unei politici
solide a UE în materie de azil, bazată pe echilibrul dintre solidaritate și responsabilitate, și abordarea
migrației în cooperare cu țările terțe prin mijloace politice și financiare. UE detaliază standardele
comune în cadrul mai multor regulamente și directive, dar implementarea efectivă a politicii în
domeniul azilului și al migrației le revine statelor membre, care trebuie să se asigure că legislația lor
națională respectă atât dreptul Uniunii, cât și acordurile internaționale. Politica externă a UE în
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domeniul migrației face parte din abordarea generală a UE privind migrația și este complementară
politicii externe a UE și cooperării pentru dezvoltare. Aceasta se bazează pe obiective comune
stabilite de statele membre și se reflectă în Sistemul european comun de azil (SECA). Cooperarea cu
țările terțe este inclusă în abordarea globală în materie de migrație și mobilitate (AGMM), prin care
UE a inițiat un dialog politic și a stabilit parteneriate cu țări terțe.
Provocările cu care se confruntă UE de la sosirea recentă, necontrolată și fără precedent a unui
număr mare de refugiați și migranți în situație neregulamentară au scos la iveală o serie de deficiențe
și diferențe între politicile UE în materie de azil, frontiere externe și migrație. Acest fapt a exercitat
presiuni asupra sistemului de azil al UE, un cadru juridic care acoperă toate aspectele procesului de
azil. În cadrul sistemului existent, solicitanții de azil nu sunt tratați în mod uniform, iar ratele de
recunoaștere în diferite țări ale UE variază. În plus, doar foarte puține țări – în virtutea poziției lor
geografice – sunt responsabile pentru aproape toate cererile de azil prezentate în cadrul UE. Pentru
a fi mai eficient, mai armonizat, mai echitabil și mai rezistent în fața viitoarele presiuni migratorii,
cadrul juridic trebuie reformat. Una dintre primele măsuri urgente după valul de migranți din 2015
a fost menită să atenueze presiunea migranților asupra Greciei și Italiei, care au suportat partea cea
mai grea a afluxului. Scopul a fost acela de a transfera în alte state membre un număr de solicitanți
de protecție internațională eligibili – din naționalități cu o rată generală de recunoaștere a azilului
de 75 % sau mai mare în statele membre – asigurând astfel o distribuție echitabilă și echilibrată și
partajarea răspunderii pentru solicitanții de azil în UE. Cu toate acestea, nu toate statele membre au
fost dispuse să participe la sistem, reflectând atitudini contradictorii ale opiniei publice și creând
dificultăți în echilibrarea solidarității cu responsabilitatea între diferitele țări din UE.
În plus, reducerea migrației neregulamentare necesită o politică eficientă de returnare și readmisie
a migranților în situație neregulamentară. Din cauza ratelor scăzute de returnare, Comisia s-a axat,
prin urmare, pe îmbunătățirea propriilor capacități prin intermediul planului de acțiune în materie
de returnare reînnoit și al propunerii de revizuire a Directivei privind returnarea și a încheiat acorduri
de readmisie sau aranjamente practice cu țările de origine și de tranzit din Africa și Asia.
Fluxurile de migrație necontrolate au scos la iveală, de asemenea, deficiențe de gestionare a
frontierelor externe ale UE. Un element-cheie al sprijinului acordat de UE statelor sale membre a fost
sprijinul operațional oferit în cadrul abordării de tip „hotspot”. Aceasta include identificarea și
înregistrarea fiecărei sosiri a solicitanților de azil, precum și asigurarea unor condiții și capacități
adecvate de primire. Deși amprentarea migranților a progresat și, potrivit statisticilor Comisiei, a
atins o cotă de aproape 100 %, condițiile de primire rămân o preocupare serioasă. În anii 2017 și
2018 s-a înregistrat o scădere semnificativă a trecerilor ilegale a frontierei depistate de-a lungul
frontierelor externe ale UE, în special pe rutele de migrație din estul și centrul Mediteranei, dar
presiunea globală asupra frontierelor externe ale Europei rămâne relativ ridicată. În plus, călătoria
spre UE poate fi extrem de periculoasă, iar călăuzele expun frecvent migranții unor riscuri care le
pun viața în pericol. Prevenirea pierderii de vieți omenești, în special în Marea Mediterană, necesită
operațiuni de căutare și salvare, precum și combaterea traficului de ființe umane și a rețelelor de
introducere ilegală de migranți.
Migrația este o chestiune de politică macro-critică la scară globală. Potrivit Programului Națiunilor
Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în cazul în care se adoptă un scenariu cu migrație zero, în lumea
dezvoltată, până în 2025, doar Noua Zeelandă și Irlanda vor avea în continuare o creștere a
populației în vârstă de muncă, toate celelalte țări înregistrând un declin sever în acest sens. O
modalitate de contrabalansare a declinului sau a stagnării creșterii populației este, printre altele,
deschiderea canalelor legale pentru migrație, ceea ce necesită o soluție globală. Există, de
asemenea, o nevoie urgentă de a înlocui fluxurile de migrație neregulamentară, care au provocat
atât de multă suferință și încălcări extreme ale drepturilor omului, cu canale de migrație legale. Astfel
cum a declarat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în discursul său privind starea
Uniunii din 2017, „[M]igrația neregulamentară va înceta numai dacă va exista o alternativă reală la
călătoriile periculoase”.
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Așteptările publicului legate de implicarea UE 1
Figura 2 – Procentul de respondenți care ar dori ca UE să intervină mai mult decât în
prezent

Sursa: EPRS, pe baza Eurobarometrului 85.1-2016; 89.2-2018.

Potrivit unei serii de sondaje Eurobarometru
efectuate pentru Parlamentul European cu
privire la „percepții și așteptări”, sprijinul
cetățenilor Uniunii pentru o implicare și mai
puternică a acesteia în domeniul migrației a
scăzut de la 74 % în 2016 la 72 % în 2018. Deși
există o scădere, aceasta este nesemnificativă,
sprijinul general pentru implicarea UE în
problema migrației rămânând foarte ridicat.
Diferența între opinii de la un stat membru la
altul este mare. Susținerea cea mai puternică
pentru intensificarea acțiunilor UE în domeniul
migrației se înregistrează în Cipru (88 %), Spania
(85 %) și Portugalia (84 %). Susținerea cea mai
slabă pentru intensificarea acțiunilor UE în acest
domeniu se înregistrează în Austria (55 %),
Letonia și Regatul Unit (56 %). În ciuda
diferențelor dintre statele membre, sprijinul
pentru o implicare mai mare a UE în problema
migrației este împărtășit de majoritatea
cetățenilor din fiecare stat membru.

Figura 3 – Așteptările ca UE să acționeze
mai mult decât în prezent: diferența, în
puncte procentuale, între 2016 și 2018

Sursa: EPRS, pe baza Eurobarometrului 85.1-2016;

Scăderea generală a sprijinului pentru o mai 89.2-2018.
mare implicare a UE în domeniul migrației este
de 2 puncte procentuale. La nivelul statelor
membre, scăderea cea mai importantă se înregistrează în Estonia (o scădere de 15 puncte
procentuale), în Republica Cehă (o scădere de 13 puncte procentuale) și în Regatul Unit (o scădere
de 12 puncte procentuale). În opt state membre s-a înregistrat o creștere a dorinței cetățenilor ca
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UE să se implice mai mult în problematica migrației, cea mai semnificativă evoluție fiind înregistrată
în Spania (creștere de 6 puncte procentuale).
Se constată o îmbunătățire semnificativă a
evaluării privind implicarea UE în problema
migrației începând din 2016. Proporția
europenilor care au considerat că acțiunea UE
este insuficientă a scăzut cu opt puncte
procentuale (de la 66 % în 2016 la 57 % în 2018),
dar această opinie este în continuare împărtășită
de majoritatea cetățenilor europeni. Proporția
europenilor care au considerat că acțiunea UE în
domeniul migrației este adecvată a crescut cu 7
puncte procentuale (de la 19 % în 2016 la 26 % în
2018). Deși evaluarea performanțelor UE în acest
domeniu s-a îmbunătățit, implicarea în
problematica migrației rămâne domeniul de
politică cu cea mai slabă evaluare dintre cele
incluse în studiu.

Figura 4 – Perceperea acțiunii UE ca fiind
adecvată în prezent: diferența, în puncte
procentuale, între 2016 și 2018

Schimbarea pozitivă în evaluarea implicării UE în
domeniul migrației este cea mai importantă în
România (o creștere de 19 puncte procentuale),
în Irlanda (o creștere de 14 puncte procentuale)
și în Bulgaria (o creștere de 12 puncte
Sursa: EPRS, pe baza Eurobarometrului 85.1-2016;
procentuale). Evaluarea îmbunătățită a implicării
89.2-2018.
UE este aproape universală, doar în trei state
membre înregistrându-se rate mai scăzute de
evaluare a acțiunii UE privind migrația în 2018 față de 2016. Această tendință contrară s-a înregistrat
în Austria (scădere de 9 puncte procentuale), în Malta (scădere de 8 puncte procentuale) și în
Luxemburg, unde modificarea este marginală (scădere de 1 punct procentual).
Diferențele de evaluare a acțiunii UE între statele membre rămân semnificative. Acestea variază de
la o evaluare a acțiunii UE ca fiind „adecvată” de doar 10 % în Grecia până la 43 % în Croația și 40 %
în Danemarca.
Domeniul politicii în materie de migrație (asemenea combaterii șomajului și a fraudei fiscale)
înregistrează una dintre cele mai mari discrepanțe între așteptările cetățenilor și evaluările lor
privind implicarea UE. Deși această discrepanță a scăzut semnificativ, în special datorită evaluării
îmbunătățite a acțiunii UE, mai rămân multe de făcut pentru a răspunde preocupărilor cetățenilor.

Cadrul UE
Articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) prevede obligația UE, în calitate de actor
nestatal, de a se alinia la normele Organizației Națiunilor Unite, precum și de a respecta cu strictețe
și de a dezvolta dreptul internațional, inclusiv principiile din Carta Organizației Națiunilor Unite, în
cadrul rolului său de promovare și protejare a drepturilor omului prin toate acțiunile sale, acordând
o atenție specială drepturilor copilului 2. UE are o competență partajată pentru dezvoltarea unei
politici comune în domeniul imigrației. În temeiul dreptului Uniunii, articolul 67 alineatul (2) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea „dezvoltă o politică comună în
domeniul dreptului de azil, al imigrării și al controlului la frontierele externe care este întemeiată pe
solidaritatea între statele membre și care este echitabilă față de resortisanții țărilor terțe”.
Resortisanții țărilor terțe includ, de asemenea, apatrizii. Articolul 78 din TFUE prevede ca UE să
dezvolte o politică comună în domeniul azilului, al protecției subsidiare și al protecției temporare.
Articolul definește, de asemenea, rolul Parlamentului European și al Consiliului în calitate de

5

EPRS | Serviciul de Cercetare al Parlamentului European

colegiuitori atunci când adoptă măsuri pentru un sistem european comun de azil. În cazul unui aflux
brusc de resortisanți ai țărilor terțe în unul sau mai multe state membre, Consiliul poate adopta
măsuri temporare pe baza unei propuneri a Comisiei și după consultarea Parlamentului European.
Articolul 79 alineatul (1) prevede adoptarea unor măsuri consolidate de combatere a imigrației
ilegale și a traficului de ființe umane prin colaborarea dintre Parlament și Consiliu, în conformitate
cu procedura ordinară, iar articolul 79 alineatul (3) permite Uniunii să „[încheie] cu țări terțe acorduri
privind readmisia, în țările lor de origine sau de proveniență, a resortisanților țărilor terțe care nu
îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriul
unuia dintre statele membre”. Articolul 80 din TFUE se referă la principiul solidarității și al distribuirii
echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar, în ceea ce privește aplicarea
politicilor în materie de controale la frontieră, azil și imigrație. Carta Drepturilor Fundamentale a UE
prevede dreptul la azil la articolul 18 și interzicerea returnării la articolul 19. Respectarea Cartei este
o cerință pentru validitatea și legalitatea legislației secundare a Uniunii, inclusiv a directivelor și
regulamentelor din domeniul azilului.
Sistemul european comun de azil trebuie să respecte obligațiile statelor prevăzute în Convenția din
1951 privind statutul refugiaților și în Protocolul din 1967 la aceasta (Convenția de la Geneva),
precum și în alte tratate relevante, cum ar fi Convenția cu privire la drepturile copilului. De
asemenea, trebuie să respecte principiul nereturnării prevăzut la articolul 33 din Convenția privind
refugiații 3.
Majoritatea fondurilor UE legate de politicile în domeniul migrației au fost alocate în cadrul rubricii
3 (interne) și al rubricii 4 (externe) din cadrul financiar multianual (CFM). Aceasta include Fondul
pentru azil, migrație și integrare (FAMI), care are ca scop să promoveze gestionarea eficientă a
fluxurilor de migrație și să dezvolte o abordare comună a Uniunii în materie de azil și imigrație, și
Fondul pentru securitate internă (FSI), care oferă sprijin pentru gestionarea frontierelor externe și
politica comună în materie de vize (FSI – componenta frontiere și vize) și sprijin financiar pentru
cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității, inclusiv a introducerii ilegale de
migranți. Conform datelor din aprilie 2018, alocarea inițială aferentă FAMI în CFM 2014-2020 a
crescut de la 3,8 miliarde EUR la 6,6 miliarde EUR, în timp ce alocările pentru FSI au crescut ușor, de
la 3,7 miliarde EUR la 3,8 miliarde EUR.
Și anumite agenții descentralizate ale UE lucrează în domeniul migrației, în special Agenția
Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), implicată în gestionarea și
controlul frontierelor externe; Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), care oferă asistență
pentru implementarea obligațiilor statelor membre în cadrul sistemului de azil; și Agenția Uniunii
Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), care sprijină cooperarea
polițienească între statele membre, inclusiv în domeniul introducerii ilegale de migranți. Agențiile
UE funcționează sub gestiune indirectă, adică Comisia deleagă execuția bugetului agențiilor
respective. Conform datelor din 2018, contribuția totală a UE din CFM 2014-2020 către Frontex a
crescut de la angajamentul inițial de 628 de milioane EUR la 1 638 de milioane EUR (aprilie 2018),
către EASO de la 109 milioane EUR la 456 de milioane EUR (aprilie 2018 ) și către Europol de la 654
de milioane EUR la 753 de milioane EUR (aprilie 2018).
Instrumentul pentru sprijin de urgență în cadrul Uniunii urmează să fie acordat până în 2019 în cazuri
de dezastre naturale de amploare și impact deosebite dacă „niciun alt instrument aflat la dispoziția
statelor membre și a Uniunii nu este suficient”. Până în aprilie 2018, Comisia a contractat un sprijin
de urgență de 605 milioane EUR pentru refugiații sosiți în Grecia. Fonduri precum Orizont 2020,
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD), Fondul european de
dezvoltare regională (FEDR) și Fondul social european (FSE) alocă, de asemenea, finanțare în
domeniul migrației, mai exact pentru integrarea refugiaților și a migranților. Finanțarea politicii
externe a UE în domeniul migrației s-a bazat pe diferite instrumente pentru a răspunde noilor
priorități, de exemplu pe Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia, Fondul fiduciar de urgență al
UE pentru Africa și Fondul european pentru dezvoltare durabilă (a se vedea tabelul 1 din inițiativele
bugetare). Aceste instrumente au fost create în scopul utilizării resurselor atât din bugetul UE, cât și
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resursele statelor membre, însă îndeplinirea angajamentelor naționale s-a dovedit adesea dificilă.
Se preconizează că finanțarea UE pentru migrație va continua să crească până în 2020, pentru a
sprijini progresele realizate în domeniul gestionării migrației în toate statele membre.

Realizări în legislatura parlamentară 2014-2019
Ca răspuns inițial și imediat la nivelurile fără precedent ale fluxurilor de migrație către Europa din
2015, Comisia Europeană a adoptat, în aprilie 2015, un plan de acțiune în 10 puncte, sprijinit, de
asemenea, de Consiliu și de Parlamentul European (PE). Întrucât măsurile incluse în plan s-au dovedit
insuficiente, Comisia a adoptat, în mai 2015, Agenda europeană privind migrația, oferind măsuri
concrete imediate și pe termen lung pentru a institui o politică UE solidă în domeniul azilului, pentru
a salva vieți și a securiza granițele externe, pentru a descuraja migrația neregulamentară, pentru a
oferi mai multe căi legale solicitanților de azil și pentru a asigura cooperarea cu țările terțe.
Parlamentul a adoptat numeroase rezoluții din proprie inițiativă legate de migrație, în special
Rezoluția din 12 aprilie 2016 referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări
globale a migrației de către UE și Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la abordarea deplasărilor
refugiaților și migranților: rolul acțiunii externe a UE. Aceste rezoluții evaluează diferitele politici
aplicate și elaborează un set de recomandări.

Acțiunea internă a UE în materie de migrație
Reformarea Sistemului european comun de azil (SECA)
În cadrul Sistemului european comun de azil existent (SECA), solicitanții de azil nu sunt tratați uniform, iar
ratele de recunoaștere în diferite țări ale UE variază, această situație fiind, într-o oarecare măsură, urmarea
prerogativelor de aplicare a directivelor pe care legislația actuală în materie de azil le acordă statelor
membre. În plus, doar câteva țări – în virtutea poziției lor geografice – sunt responsabile pentru aproape
toate cererile de azil prezentate în UE. Pentru ca acest cadru juridic să fie mai eficient, mai armonizat, mai
echitabil și mai rezistent în fața viitoarele presiuni migratorii, Comisia a inițiat reformarea acestuia în mai și
iulie 2016. Comisia a introdus două pachete de propuneri, care acoperă repartizarea echitabilă a cererilor de
azil între statele membre și stabilesc un set comun de norme la nivelul UE pentru simplificarea și scurtarea
procedurii de azil, asigurarea unor standarde uniforme de protecție și recunoaștere a drepturilor
beneficiarilor de protecție internațională, armonizarea suplimentară a condițiilor de primire în UE,
descurajarea deplasărilor secundare și îmbunătățirea perspectivelor de integrare. Reformarea sistemului,
care nu avansează din cauza atitudinilor contradictorii ale opiniei publice și a dificultăților de echilibrare a
solidarității și responsabilității între diferitele țări ale UE, se va putea finaliza abia după ce Parlamentul și
Consiliul vor ajunge la un acord politic cu privire la cazurile individuale.

Consolidarea frontierelor externe
După cum s-a subliniat în agendele europene privind migrația și securitatea, abordarea provocărilor actuale
necesită îmbunătățiri în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe. UE s-a axat pe o mai bună utilizare
a oportunităților oferite de sistemele și tehnologiile informaționale (TI), cum ar fi consolidarea controalelor
la frontierele externe și crearea unui sistem de înregistrare a intrărilor și ieșirilor resortisanților țărilor terțe.
Una dintre cele mai mari realizări a fost înființarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de
Coastă (Frontex) în septembrie 2016, care s-a produs în timp record. Agenția acordă un sprijin sporit statelor
membre în domeniul gestionării migrației, al combaterii criminalității transfrontaliere și al operațiunilor de
căutare și salvare.

Reducerea migrației neregulamentare și creșterea numărului de returnări
În abordarea provocărilor legate de migrație de-a lungul diferitelor rute, UE s-a axat pe asigurarea prezenței
pe mare, salvarea vieților și destructurarea rețelelor de trafic și introducere ilegală de persoane. Pentru a
preveni pierderea de vieți omenești, în special în Marea Mediterană, și pentru a combate rețelele de trafic
de persoane și călăuzele implicate, UE a instituit o serie de operațiuni navale, cum ar fi EU NAVFOR MED
operația SOPHIA. În plus, din cauza ratelor scăzute de returnare, UE s-a axat, de asemenea, pe îmbunătățirea
propriilor capacități prin intermediul planului de acțiune în materie de returnare reînnoit și al cooperării cu

7

EPRS | Serviciul de Cercetare al Parlamentului European
Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, precum și pe încheierea de acorduri de
readmisie sau aranjamente practice cu țările de origine și de tranzit din Africa și Asia.

Asigurarea unor căi de migrație legală suficiente către UE
În mai 2016 a fost adoptată Directiva (UE) 2016/801 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților
țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de
elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair. Odată cu adoptarea acesteia s-a finalizat pachetul de
măsuri privind migrația legală propuse de Comisia Europeană anterioară, pachet care a inclus o directivă
privind resortisanții țărilor terțe transferați în cadrul aceleiași companii (Directiva 2014/66/UE) și o directivă
privind lucrătorii sezonieri (Directiva 2014/36/UE). În iunie 2016, Comisia a propus un nou pachet privind
migrația legală, care include un plan de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe. În septembrie
2016, Comisia a lansat verificarea adecvării migrației legale, cu scopul de a evalua relevanța, coerența,
eficacitatea, eficiența și valoarea adăugată la nivelul UE ale mai multor instrumente de migrație legală ale
UE. Printre acestea se numără, pe lângă cele menționate mai sus, Directiva privind reîntregirea familiei
(2003/86/CE); Directiva privind rezidenții pe termen lung (2003/109/CE), astfel cum a fost modificată;
Directiva inițială 2009/50/CE privind Cartea Albastră a UE, (2009/50/CE), a cărei revizuire propusă fost
negociată între Parlament și Consiliu în 2017, dar a fost blocată de atunci, din cauza dificultăților întâmpinate
de Consiliu, precum și a Directivei privind permisele unice ( 2011/98/UE).

Cooperarea externă a UE în domeniul migrației
Politica externă a UE se bazează pe abordarea globală în materie de migrație și mobilitate (AGMM) creată în
2005. Aceasta este întemeiată pe angajamentul internațional la nivel bilateral, regional și multilateral și pe
evaluarea din 2011. Versiunea actuală a AGMM a fost adoptată în 2012 și urmărește crearea unei abordări
echilibrate și cuprinzătoare a migrației prin încheierea de parteneriate cu țări din afara UE. Gestionarea
migrației externe de către UE se bazează pe o gamă largă de instrumente, construind dialoguri și
parteneriate cu țările de origine și de tranzit, pe baza principiilor solidarității și responsabilității.
Agenda europeană privind migrația a lansat cadrul de parteneriat cu țările terțe privind migrația pentru a
continua și a extinde inițiativele existente. Cadrul întărește sprijinul acordat persoanelor care au nevoie de
protecție, în contextul răspunsului în caz de criză, stabilind în același timp bazele unei cooperări consolidate
cu țările de origine, de tranzit și de destinație și plasând în centru politica în domeniul migrației și al
mobilității. În Rezoluția sa din 5 aprilie 2017, Parlamentul European și-a subliniat îngrijorarea și solidaritatea
cu privire la numărul mare de refugiați și migranți care suferă de pe urma încălcărilor grave ale drepturilor
omului în țările lor de origine. UE a solicitat parteneriate personalizate și pe termen lung cu țările vecine,
precum și cu alte țări de tranzit și de origine. Impactul fluxului de migrație asupra dimensiunii politice și, în
special, asupra relației dintre dezvoltare și securitate este analizat în continuare în strategia globală a UE
privind politica externă și de securitate, prezentată în iunie 2016. Strategia stabilește conceptul de
„pragmatism principial”, punând accent pe abordările adaptate țărilor individuale. Măsurile incluse în Noua
agendă pentru competențe în Europa sunt, de asemenea, relevante pentru resortisanții țărilor terțe și ar
trebui să sprijine integrarea acestora.
Începând cu anul 2005, UE a sprijinit returnarea și reintegrarea migranților în țările terțe prin Instrumentul
de cooperare pentru dezvoltare „program tematic privind migrația și azilul”. Între 2005 și 2015, s-au alocat
65 de milioane EUR în acest scop, aceste fonduri fiind direcționate către peste 50 de proiecte din țări terțe
care includeau o dimensiune de reintegrare. Grupul de experți în returnare al Rețelei europene de migrație
a identificat 96 de programe care urmăresc să ajute migranții din UE să se întoarcă și să se reintegreze în țara
lor de origine, aceste programe fiind implementate de 26 de state membre plus Norvegia 4. Programele
urmăresc să ajute migranții cărora li s-a acordat un termen pentru plecarea voluntară înainte de executarea
unei îndepărtări forțate. Programele specifice abordează nevoile grupurilor vulnerabile, cum ar fi minorii
neînsoțiți, victimele traficului de ființe umane și persoanele cu nevoi medicale specifice. Au fost adoptate
inițiative specifice în sprijinul reintegrării migranților, „atât pentru sprijinirea acțiunilor de reintegrare din
țările partenere, cât și a programelor de returnare voluntară asistată și de reintegrare desfășurate de statele
membre, demonstrând astfel o înțelegere crescândă a relației dintre succesul politicii UE în domeniul
migrației și dezvoltarea țărilor partenere”.

În cadrul UE, statele membre au relocat refugiații din țări terțe în mod direct, în conformitate cu
dispozițiile sistemului UE de relocare de urgență și cu Declarația UE-Turcia. Cu toate acestea,
numărul de relocări rămâne modest. În septembrie 2017, Comisia Europeană a recomandat statelor
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membre relocarea suplimentară a cel puțin 50 000 de persoane vulnerabile până în octombrie 2019,
concentrându-se asupra Africii de Nord, Orientului Mijlociu și Cornului Africii. Parlamentul European
și Consiliul negociază, de asemenea, două propuneri care ar putea deschide mai multe căi legale de
migrare către Europa: una se referă la cadrul de relocare al UE care să ofere căi sigure și legale către
Europa persoanelor care au nevoie de protecție internațională, iar cealaltă privește Cartea Albastră
a UE, care urmărește atragerea și păstrarea lucrătorilor cu înaltă calificare. Progresele viitoare în
aceste dosare depind de modul în care noul Parlament și celelalte instituții decid să procedeze.
Angajamentele totale aferente fondurilor UE, agențiile descentralizate și alte sisteme de sprijin în
domeniul migrației pentru întreaga perioadă a CFM 2014-2020 au crescut de la 8,4 miliarde EUR în
alocarea inițială din CFM la 14,2 miliarde EUR până în aprilie 2018. Pe măsură ce gestionarea
migrației a devenit prioritară pe agenda UE, volumul, flexibilitatea și diversitatea finanțării UE pentru
migrație, atât în interiorul, cât și în afara bugetului UE, au crescut. Această schimbare este o
consecință a nivelurilor fără precedent ale fluxurilor de migrație din 2015, care au exercitat presiuni
în materie de resurse materiale și umane atât asupra capacităților statelor membre, în special a celor
de la frontiera externă a UE, cât și asupra agențiilor descentralizate. În cursul anului 2015, măsurile
suplimentare aprobate în conformitate cu Agenda europeană privind migrația au avut un impact
bugetar imediat, astfel cum se reflectă în special în bugetele rectificative nr. 5/2015 și nr. 7/2015.
Bugetele UE revizuite, solicitate și de PE, au fost destinate să ajute țările care se confruntă cu cea mai
mare presiune să răspundă noilor nevoi în materie de control la frontiere și hotspoturi și să ofere
sprijinul umanitar necesar refugiaților și migranților, inclusiv adăpost și asistență medicală.
Capacitatea statelor membre a fost, de asemenea, consolidată de către experți și active puse la
dispoziție prin finanțarea Poliției de Frontieră și a Gărzii de Coastă, a Europolului și a EASO. S-a oferit,
de asemenea, finanțare UE statelor membre pentru relocarea persoanelor din afara UE care au
nevoie de protecție. Cu toate acestea, în Rezoluția sa din octombrie 2017, PE și-a reiterat
convingerea că plafonul de la rubrica 3 s-a dovedit complet insuficient pentru finanțarea adecvată
a dimensiunii interne a acestor provocări. Observațiile PE au fost luate în considerare la stabilirea
bugetului general pentru exercițiul financiar 2018. Potrivit Comisiei Europene, cheltuielile totale din
fondurile UE (FAMI și FSI), care reprezintă majoritatea bugetului UE pentru activitățile legate de
migrație, s-au dovedit a fi în mare parte eficiente. Fondurile au îmbunătățit sistemele de azil, au
consolidat capacitatea de primire în statele membre și capacitatea de gestionare a frontierelor
externe ale Uniunii. Fondurile generează o valoare adăugată semnificativă la nivelul UE prin
sprijinirea acțiunilor cu dimensiune transnațională, repartizarea sarcinilor între statele membre,
creșterea capacităților naționale, formarea personalului și alte măsuri.

Tabelul 1 – Instrumente financiare pentru cooperarea externă în domeniul migrației 5
Instrument
Fondul european de
dezvoltare (FED)

Instrumentul de
cooperare pentru
dezvoltare (ICD)

Instrumentul european
de vecinătate (IEV)

Buget
Perioada 2014-2020: 30,5 miliarde EUR
alocați celui de al 11-lea FED pentru
perioada 2014-2020

Domeniul de aplicare geografic
Țările partenere ale UE din Africa, Caraibi și Pacific
(ACP) și țările și teritoriile de peste mări (TTPM) ale
statelor membre

Programe geografice (America Latină, Orientul
Mijlociu și Asia de Sud, Asia de Nord și de Sud-Est,
Perioada 2014-2020:
Asia Centrală); programul panafrican (Africa în
19 661,64 milioane EUR (în prețuri curente) ansamblu) (proiecte continentale și transregionale);
și programul tematic privind migrația și azilul
(proiecte în țări-cheie)

Perioada 2014-2020: 15 432,63 milioane
EUR (în prețuri curente)

Țările din sudul Mediteranei (Algeria, Egipt, Liban,
Libia, Iordania, Israel, Maroc, Siria, Tunisia, Palestina)
și țările din vecinătatea estică (Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina) fie bilateral, fie
regional (în acest din urmă caz este inclusă și Rusia)
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Fondul Madad (2014)

Perioada 2014-2018:
1,4 miliarde EUR până în prezent

Liban, Iordania, Irak, Turcia, Egipt și Siria

Fondul fiduciar Bêkou

angajamente de 239,5 milioane EUR

Republica Centrafricană

Fondul fiduciar de
urgență pentru Africa

Perioada 2015-2020: În prezent, resursele
se ridică la 3,37 miliarde EUR, incluzând
peste 2,98 miliarde EUR din FED și din
instrumentele financiare ale UE (ICD, IEV,
HOME și ECHO), și 399,8 milioane EUR din
partea statelor membre ale UE și a altor
țări (Elveția și Norvegia)

Regiunea Sahel și zona Lacului Ciad, Cornul Africii,
Africa de Nord și țările vecine ale țărilor eligibile pot
beneficia de proiectele sale

Instrumentul de
asistență
pentru preaderare II
(IPA II)

Perioada 2014-2020:
11 698,67 milioane EUR (în prețuri curente)

Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord,
Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia

Instrumentul UE pentru
refugiații din Turcia

Perioada 2016-2017: Pentru 2016-2017: 3
miliarde EUR, 2018: Alte 3 miliarde EUR
alocate în martie 2018

Turcia

Fondul european
pentru dezvoltare
durabilă (FEDD)

Buget inițial de 3,35 miliarde EUR

Africa și regiunea vizată de politica de vecinătate a
UE

Conferința de la Londra
din 2016

2016: angajamente de 12 miliarde USD

Siria, Iordania, Liban, Turcia, Irak și Egipt

Conferința de la
Bruxelles I și Conferința
de la Bruxelles II

2017: 6 miliarde USD
2018: 4,4 miliarde USD

Siria, Iordania, Liban, Turcia, Irak și Egipt

2019-2020: 3,4 miliarde USD

Potențialul pentru viitor
Tendințele actuale arată că Europa va continua, fără îndoială, să fie atractivă pentru migranți și
solicitanții de azil, iar gestionarea fluxurilor de migrație va continua să ocupe un loc important pe
agenda UE. Acest lucru este determinat de o serie de factori, precum conflictele internaționale și
interne în creștere, schimbările climatice și disparitățile economice persistente dintre statele
membre ale UE și alte țări. Prin urmare, UE trebuie să combine o serie de instrumente de politică
internă și externă în domeniul migrației. Politica UE în domeniul migrației, pe care Comisia
Europeană o consideră eficace, echitabilă și solidă, adaptată la viitoarele provocări, va acorda azil
celor care au dreptul la protecție internațională și îi va returna pe cei care nu au acest drept; va
preveni pierderea de vieți omenești, în special în Marea Mediterană; va destructura rețelele de
traficanți de persoane și de călăuze; va consolida frontierele externe și va asigura o alternativă reală
pentru călătoriile periculoase, cum ar fi deschiderea canalelor de migrație legală, drept cea mai bună
cale de a combate rețelele de traficanți de persoane și călăuzele. Acest demers trebuie să fie însoțit
de o consolidare a gestionării frontierelor externe, inclusiv prin utilizarea mai eficientă a
oportunităților oferite de sistemele de tehnologie a informației (TI).
Pentru a aborda problema deplasărilor atât de ample de refugiați și de migranți la nivel global,
Adunarea Generală a ONU a adoptat la 19 septembrie 2016 Declarația de la New York pentru
refugiați și migranți, în care a solicitat elaborarea a două pacte globale, unul privind refugiații și unul
privind alți migranți; ambele pacte au fost adoptate în decembrie 2018. UE, poziționându-se ca actor
global în domeniul migrației, a jucat un rol important în pregătirea pactelor. Aceste pacte „oferă
posibilitatea de a avansa în consolidarea normelor, a principiilor, a regulilor și a proceselor
decizionale, care vor permite o cooperare internațională mai eficientă pentru a răspunde la ceea ce
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reprezintă o problemă definitorie”. Acordarea unui sprijin instituțional constant pentru abordarea
acestor probleme și implementarea rezultatelor pactelor globale va fi o provocare. Iunie 2018 a fost
o lună crucială pentru obținerea unui acord între lideri cu privire la abordarea migrației de către UE.
La 14 iunie 2018, Comisia Europeană a publicat o propunere de Regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare
și cooperare internațională (IVCDCI).
În cadrul acestei noi arhitecturi de
finanțare propuse pentru acțiunea Instrumente care urmează să fie unificate în cadrul
externă a UE (CFM 2021-2027), IVCDCI propus
Comisia Europeană propune, prin
1 Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD),
urmare, simplificarea structurii prin 2 Fondul european de dezvoltare (FED), inclusiv facilitatea de
înlăturarea obstacolelor artificiale
investiții în ACP a FED,
dintre instrumente. Cu un buget 3 Instrumentul european de vecinătate (IEV),
propus de 89,5 miliarde EUR în 4 Instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe
(IP),
perioada
2021-2027,
IVCDCI
5
Instrumentul
european pentru democrație și drepturile
revizuiește radical modul în care
omului
(IEDDO),
este administrată finanțarea acțiunii
externe a Uniunii Europene. În 6 Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP),
efortul
de
a
raționaliza 7 Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), compus
din Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD+) și
instrumentele
de
finanțare
garanția pentru acțiunea externă și incluzând, de asemenea,
existente, IVCDCI va unifica un set
mandatul de acordare a împrumuturilor externe.
de opt regulamente și o decizie,
dintre care majoritatea expiră la 31 Acest instrument amplu va fi completat de Instrumentul de
decembrie 2020 (a se vedea caseta). asistență pentru preaderare (IPA); Instrumentul pentru ajutor
umanitar; Politica externă și de securitate comună (PESC);
Majorarea
bugetului
pentru
Instrumentul pentru țările și teritoriile de peste mări (TTPM),
acțiunea externă de la 94,5 miliarde inclusiv Groenlanda; și Instrumentul separat european pentru
EUR în perioada 2014-2020 la 123 securitate nucleară, în funcție de rezultatul discuțiilor în Consiliu.
de miliarde EUR pentru perioada
2021-2027 reprezintă o creștere de
30 %, calculată în prețuri curente. Dacă deducem inflația anuală până în 2027, creșterea ar fi de 13 %.
IVCDCI va canaliza cea mai mare parte a fondurilor pentru acțiunea externă. Acesta va fi instrumentul
principal al UE de contribuție la eradicarea sărăciei și la promovarea dezvoltării durabile, a
prosperității, a păcii și a stabilității. Instrumentul se va baza pe patru piloni: geografic (68 de miliarde
EUR); tematic (7 miliarde EUR); o componentă de reacție rapidă (4 miliarde EUR) și o rezervă pentru
provocările și prioritățile emergente (10,2 miliarde EUR).
În urma unei reuniuni informale din 24 iunie 2018 și după prezentarea de către Comisia Europeană
a aspectelor în care Consiliul European ar putea face progrese legate de reforma în materie de azil,
liderii UE nu au avansat în ceea ce privește aspectele interne ale migrației și ale politicii UE în
domeniul azilului nici la summitul din 2018 și nici la summiturile ulterioare, din octombrie 2018 și
decembrie 2018. Acest fapt a evidențiat diferențele rămase între statele membre în ceea ce privește,
în special, reformarea Regulamentului de la Dublin, care stabilește statul membru al UE responsabil
pentru examinarea unei cereri depuse de un solicitant de azil care solicită protecție internațională.
În schimb, din cauza situațiilor politice interne și a presiunilor interne din unele țări, concluziile
Consiliului European acordă prioritate consolidării frontierelor externe ale UE. În contribuția sa,
Comisia Europeană își declară intenția de a prezenta noi propuneri pentru a asigura „o gestionare
mai europeană a frontierelor externe” și pentru a „crește coerența și eficiența politicii de returnare a
UE”.
În consecință, în urma discursului președintelui Juncker din septembrie 2018 privind starea Uniunii,
Comisia Europeană a propus consolidarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de
Coastă, modernizarea agenției UE pentru azil și creșterea numărului de returnări și a solicitat
consolidarea căilor legale de migrație către Europa pentru scopuri umanitare și economice, inclusiv
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accelerarea procesului de relocare și abordarea carenței de competențe specifice. Prin urmare,
Comisia Europeană valorifică în continuare potențialul tratatelor UE, în special articolul 77 alineatul
(2) litera (d) și articolul 79 alineatul (2) litera (c), și insistă asupra unor agenții mai descentralizate. Pe
lângă consolidarea frontierelor externe ale UE și eficientizarea procedurilor de azil, dezbaterile și
concluziile Consiliului European acordă prioritate, de asemenea, gestionării rapide a migranților și
împiedicării acestora de la bun început să ajungă în Europa, prin stoparea migrației
neregulamentare pe toate rutele existente și emergente. Comisia Europeană a prezentat, prin
urmare, o evaluare a inițiativei de creare a centrelor controlate în UE și a opțiunilor de debarcare
regională pentru migranții salvați în timpul operațiunilor de căutare și salvare pe drumul lor spre
Europa.
Toți liderii UE care au luat până acum cuvântul la dezbaterile privind viitorul Europei din Parlament
au recunoscut că migrația reprezintă una dintre principalele provocări pentru UE și au fost de acord
că aceasta nu poate fi abordată decât la nivelul UE. Deși toți acești lideri consideră că este necesar
să se intensifice cooperarea cu țările de origine sau de tranzit ale migranților, majoritatea au
subliniat, de asemenea, necesitatea de a progresa în ceea ce privește SECA și problema relocării. Unii
lideri ai UE au susținut, de asemenea, o creștere generală a finanțării sau o inițiativă mai ambițioasă
și mai specifică, cum ar fi un plan de tip „Marshall” pentru Africa. Următorul CFM (2021-2027) pentru
problemele legate de migrație aproape se va tripla, ajungând la peste 34,9 miliarde EUR, în
comparație cu 14 miliarde EUR în perioada 2014-2020. Cadrul se va axa pe sprijinirea a ceea ce
Comisia Europeană consideră o politică în domeniul migrației solidă, realistă și echitabilă, prin
intermediul unui Fond pentru azil și migrație consolidat, de 11,2 miliarde EUR. Acest fond va sprijini
un sistem european de azil mai puternic și mai eficient și returnări mai rapide și mai frecvente,
precum și integrarea timpurie a resortisanților din afara UE care se află în UE în mod legal pe termen
scurt și care nu au fost incluși anterior în responsabilitățile fondului. Bugetul pe termen lung va
aborda, de asemenea, o consolidare semnificativă a frontierelor externe ale UE prin crearea unui nou
Fond de gestionare integrată a frontierelor în valoare de 9,3 miliarde EUR și printr-o creștere
semnificativă, de 12 miliarde EUR, a fondurilor pentru agențiile descentralizate care sprijină apărarea
frontierelor UE de către statele membre, în special Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și
Garda de Coastă.
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NOTE
1

Această secțiune a fost redactată de Alina Dobreva, cu grafice realizate de Nadejda Kresnichka-Nikolchova.

2

O preocupare comună atât pentru ONU, cât și pentru UE este respectarea drepturilor omului în ceea ce privește
migranții, solicitanții de azil și refugiații.

3

Statele membre ale Consiliului Europei trebuie, de asemenea, să garanteze pentru toate persoanele aflate în jurisdicția
lor, inclusiv pentru migranți, respectarea drepturilor consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

4

Studiul acoperă toate cele 28 de state membre ale UE, cu excepția Croației și Danemarcei, dar incluzând Norvegia.
Studiul se bazează pe rezultatele revizuirii, acoperind în special perioada 2013-2014.

5

A se vedea Nikolai Atanassov N., Dumbrava C., Mentzelopoulou M-M., Radjenovic A., EU asylum, borders and external
cooperation on migration („Azil, frontiere și cooperare externă în domeniul migrației în UE”, EPRS, Parlamentul
European, mai 2018, și Apap J., Claros Gimeno E., Mentzelopoulou M-M., Migration & asylum: Projects & funding
(„Migrație și azil: proiecte și finanțare”), EPRS, Parlamentul European, mai 2018.
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