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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul general al Fondului pentru azil și migrație (FAM), ca și al cadrului financiar 
multianual, este de a furniza sprijin financiar și tehnic statelor membre pentru a asigura o 
gestionare sustenabilă a provocărilor legate de azil, migrație și frontierele externe.

Articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede în mod expres că 
aceste politici comune se bazează pe principiul dublu al solidarității și al distribuirii echitabile 
a răspunderii între statele membre. 

Fondul pentru azil și migrație, care are scopul de a concretiza această abordare globală, 
trebuie să se bucure de o finanțare substanțială în perioada 2021-2027, pentru a putea fi 
desfășurat în mod corect, eficace și diligent.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Fondului pentru azil și 
migrație

de instituire a Fondului pentru azil,
migrație și integrare

Justificare

Acest amendament se aplică întregului text. Integrarea este o parte esențială a fondului și ar 
trebui să se reflecte, de asemenea, în denumire.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fondul ar trebui să sprijine (7) Fondul ar trebui să sprijine 
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gestionarea eficientă a fluxurilor de 
migrație, printre altele, prin promovarea 
unor măsuri comune în domeniul azilului, 
inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor 
membre în ceea ce privește primirea 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională prin relocarea și transferul 
solicitanților sau al beneficiarilor de 
protecție internațională între statele 
membre, prin sprijinirea strategiilor de 
integrare și printr-o politică mai eficace 
privind migrația legală, în vederea 
asigurării competitivității pe termen lung a 
Uniunii și a viitorului modelului său social 
și a reducerii factorilor care încurajează 
migrația neregulamentară cu ajutorul unei 
politici durabile în materie de returnare și 
de readmisie. Fondul ar trebui să sprijine 
consolidarea cooperării cu țările terțe 
pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor 
de persoane care solicită azil sau alte forme 
de protecție internațională și căile de 
migrație legală și pentru a combate 
migrația neregulamentară și a asigura 
durabilitatea returnării și readmisia eficace 
în țările terțe.

gestionarea eficientă a fluxurilor de 
migrație, printre altele, prin promovarea 
unor măsuri comune în domeniul azilului, 
inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor 
membre în ceea ce privește primirea 
persoanelor care au nevoie de protecție 
internațională prin relocarea și transferul 
solicitanților sau al beneficiarilor de 
protecție internațională între statele 
membre, prin sprijinirea strategiilor de 
integrare și printr-o politică mai eficace 
privind migrația legală, în vederea 
asigurării competitivității pe termen lung a 
Uniunii și a viitorului modelului său social 
și a reducerii factorilor care încurajează 
migrația neregulamentară cu ajutorul unei 
politici durabile în materie de returnare și 
de readmisie. Fondul ar trebui să sprijine 
consolidarea cooperării cu țările terțe 
pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor 
de persoane care solicită azil sau alte forme 
de protecție internațională și căile de 
migrație legală și pentru a combate 
migrația neregulamentară și a asigura 
durabilitatea returnării și readmisia eficace 
în țările terțe, atât în cazurile de returnare 
voluntară, cât și în cele de returnare 
forțată.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Având în vedere rolul esențial jucat 
de autoritățile locale și regionale și de 
organizațiile societății civile în domeniul 
integrării și pentru a facilita accesul 
acestor entități la finanțare la nivelul 
Uniunii, fondul ar trebui să faciliteze 
punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul 
integrării de către autoritățile locale și 
regionale sau organizațiile societății civile, 
inclusiv prin utilizarea facilității tematice și 
printr-o rată de cofinanțare mai mare 

(17) Având în vedere rolul esențial jucat 
de autoritățile locale și regionale și de 
organizațiile societății civile în domeniul 
integrării și pentru a îmbunătăți și a 
accelera accesul acestor entități la 
finanțare la nivelul Uniunii, fondul ar 
trebui să faciliteze punerea în aplicare a 
acțiunilor în domeniul integrării de către 
autoritățile locale și regionale sau 
organizațiile societății civile, inclusiv prin 
utilizarea facilității tematice și printr-o rată 
de cofinanțare mai mare pentru aceste 
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pentru aceste acțiuni. acțiuni.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O politică eficientă în materie de 
returnare este o parte integrantă a abordării 
globale în materie de migrație adoptată de 
Uniune și de statele sale membre. Fondul 
ar trebui să sprijine și să încurajeze 
eforturile statelor membre în vederea 
punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării 
în continuare a standardelor comune 
privind returnarea, în special astfel cum 
sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului15, 
și a unei abordări integrate și coordonate 
privind gestionarea returnărilor. Pentru a 
favoriza politici durabile în materie de 
returnare, fondul ar trebui să sprijine și 
măsuri conexe în țările terțe, cum ar fi 
reintegrarea persoanelor returnate.

(20) O politică eficientă în materie de 
returnare este o parte integrantă a abordării 
globale în materie de migrație adoptată de 
Uniune și de statele sale membre. Fondul 
ar trebui să sprijine și să încurajeze 
eforturile statelor membre în vederea 
punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării 
în continuare a standardelor comune 
privind returnarea, în special astfel cum 
sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului15, 
și a unei abordări integrate și coordonate 
privind gestionarea returnărilor. Pentru a 
favoriza politici durabile în materie de
returnare, atât în cazurile de returnare 
voluntară, cât și în cele de returnare 
forțată, fondul ar trebui să sprijine și 
măsuri conexe în țările terțe, cum ar fi 
reintegrarea persoanelor returnate.

_________________ _________________

15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind standardele și procedurile 
comune aplicabile în statele membre pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere ilegală (JO L 348, 
24.12.2008, p. 98).

15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind standardele și procedurile 
comune aplicabile în statele membre pentru 
returnarea resortisanților țărilor terțe aflați 
în situație de ședere ilegală (JO L 348,
24.12.2008, p. 98).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Returnările voluntare și forțate sunt 
însă interconectate și au efecte care se 

(22) Returnările voluntare și forțate sunt 
însă interconectate și au efecte care se 
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sprijină reciproc, iar statele membre ar 
trebui așadar încurajate să consolideze 
complementaritatea acestor două forme de 
returnare. Posibilitatea de a recurge la 
îndepărtare este un element important care 
contribuie la integritatea sistemelor de azil 
și de migrație legală. Prin urmare, fondul ar 
trebui să sprijine acțiunile statelor membre 
de facilitare și punere în practică a 
îndepărtărilor, în conformitate cu 
standardele instituite în dreptul Uniunii, 
după caz, și cu respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale și a demnității 
persoanelor returnate.

sprijină reciproc, iar statele membre ar 
trebui așadar încurajate să consolideze 
complementaritatea acestor două forme de 
returnare. Posibilitatea de a recurge la 
îndepărtare este un element important care 
contribuie la integritatea sistemelor de azil 
și de migrație legală. Prin urmare, fondul ar 
trebui să sprijine acțiunile statelor membre 
de facilitare și punere în practică a 
îndepărtărilor și a returnărilor forțate, în 
conformitate cu standardele instituite în 
dreptul Uniunii, după caz, și cu respectarea 
deplină a drepturilor fundamentale și a 
demnității persoanelor returnate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În plus față de sprijinul pentru 
returnarea persoanelor prevăzut în 
prezentul regulament, fondul ar trebui să 
sprijine, de asemenea, alte măsuri de 
combatere a migrației neregulamentare, de 
abordare a factorilor care încurajează 
migrația ilegală sau a eludării normelor 
existente în materie de migrație legală, 
salvgardând astfel integritatea sistemelor 
de imigrație ale statelor membre.

(25) În plus față de sprijinul pentru 
returnarea persoanelor, atât în cazurile de 
returnare voluntară, cât și în cele de 
returnare forțată, prevăzut în prezentul 
regulament, fondul ar trebui să sprijine, de 
asemenea, alte măsuri de combatere a 
migrației neregulamentare, de abordare a 
factorilor care încurajează migrația ilegală 
sau a eludării normelor existente în materie 
de migrație legală, salvgardând astfel 
integritatea sistemelor de imigrație ale 
statelor membre.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Fondul ar trebui să reflecte 
necesitatea unei flexibilități și a unei 
simplificări sporite, respectând, totodată, 
cerințele în materie de previzibilitate și 
asigurând o repartizare echitabilă și 

(33) Fondul ar trebui să reflecte 
necesitatea unei transparențe, a unei 
flexibilități și a unei simplificări sporite, 
respectând, totodată, cerințele în materie de 
previzibilitate și asigurând o repartizare 
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transparentă a resurselor în vederea 
îndeplinirii obiectivelor de politică și 
specifice prevăzute de prezentul 
regulament.

echitabilă și transparentă a resurselor în 
vederea îndeplinirii obiectivelor de politică 
și specifice prevăzute de prezentul 
regulament.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Fondul ar trebui să contribuie la 
sprijinirea costurilor operaționale legate de 
azil și returnare și ar trebui să permită 
statelor membre să mențină capacități care 
sunt esențiale pentru furnizarea acestui 
serviciu pentru Uniune în ansamblul său. 
Acest sprijin constă în rambursarea 
integrală a costurilor specifice legate de 
obiectivele fondului și ar trebui să 
constituie o parte integrantă a programelor 
statelor membre.

(40) Fondul ar trebui să contribuie la 
sprijinirea costurilor operaționale legate de 
azil și returnare atât voluntară, cât și 
forțată și ar trebui să permită statelor 
membre să mențină capacități care sunt 
esențiale pentru furnizarea acestui serviciu 
pentru Uniune în ansamblul său. Acest 
sprijin constă în rambursarea integrală a 
costurilor specifice legate de obiectivele 
fondului și ar trebui să constituie o parte 
integrantă a programelor statelor membre.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, prezentul fond va 
contribui la integrarea, în politicile Uniunii, 
a acțiunilor de combatere a schimbărilor 
climatice și la atingerea țintei globale ca 
25 % din cheltuielile de la bugetul UE să 
sprijine îndeplinirea obiectivelor din 
domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi 
identificate în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a fondului, iar ulterior vor fi 
reevaluate în contextul evaluărilor și 

(55) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, prezentul fond va 
contribui la integrarea, în politicile Uniunii, 
a acțiunilor de combatere a schimbărilor 
climatice și la atingerea țintei globale ca 
25 % din cheltuielile de la bugetul UE să 
sprijine îndeplinirea obiectivelor din 
domeniul climei în perioada CFM 2021-
2027 și a unei ținte anuale de 30 % cât 
mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 
2027. Acțiunile relevante vor fi identificate 
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procedurilor de evaluare relevante. în cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
fondului, iar ulterior vor fi reevaluate în 
contextul evaluărilor și procedurilor de 
evaluare relevante.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar trebui 
să i se confere competențe de executare. 
Aceste competențe ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului29. Procedura de 
examinare ar trebui utilizată pentru actele 
de punere în aplicare care stabilesc 
obligații comune pentru statele membre, în 
special cu privire la furnizarea de 
informații către Comisie, iar procedura de 
consultare ar trebui folosită pentru 
adoptarea actelor de punere în aplicare 
privind modalitățile de furnizare de 
informații către Comisie în contextul 
programării și al raportării, dată fiind 
natura lor pur tehnică.

(57) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului regulament, Comisiei ar trebui 
să i se confere competențe de executare. 
Actele delegate prezentate de către 
Comisie trebuie să permită Consiliului și 
Parlamentului să aibă siguranța 
transparenței depline în ceea ce privește 
cheltuirea fondurilor europene. Aceste 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului29. Procedura de examinare ar 
trebui utilizată pentru actele de punere în 
aplicare care stabilesc obligații comune 
pentru statele membre, în special cu privire 
la furnizarea de informații către Comisie, 
iar procedura de consultare ar trebui 
folosită pentru adoptarea actelor de punere 
în aplicare privind modalitățile de furnizare 
de informații către Comisie în contextul 
programării și al raportării, dată fiind 
natura lor pur tehnică.

_________________ _________________

29 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

29 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Amendamentul 11
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuția la combaterea migrației 
neregulamentare și asigurarea eficacității 
returnării și readmisiei în țările terțe.

(c) contribuția la combaterea migrației 
neregulamentare și asigurarea eficacității 
returnării și readmisiei în țările terțe, atât 
în cazurile de returnare voluntară, cât și 
în cele de returnare forțată.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a fondului în perioada 2021-
2027 este de 10 415 000 000 EUR în
prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a fondului în perioada 2021-
2027 este de 9 204 957 000 EUR la 
prețurile din 2018 (10 415 000 000 EUR 
la prețuri curente).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suma de 6 249 000 000 EUR se 
alocă programelor puse în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate;

(a) suma de 5 522 974 200 EUR la 
prețurile din 2018 (6 249 000 000 EUR la 
prețuri curente) se alocă programelor puse 
în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suma de 4 166 000 000 EUR se 
alocă facilității tematice.

(b) suma de 3 681 982 800 EUR la 
prețurile din 2018 (4 166 000 000 EUR la 
prețuri curente) se alocă facilității 
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tematice.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Contribuția de la bugetul Uniunii 
nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor 
eligibile ale unui proiect.

1. Contribuția de la bugetul Uniunii 
nu depășește 80 % din totalul cheltuielilor 
eligibile ale unui proiect. Statele membre 
sunt încurajate să furnizeze fonduri de 
contrapartidă pentru activitățile sprijinite 
de fond.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O acțiune care a beneficiat de o 
contribuție din partea fondului poate primi 
o contribuție și din partea oricărui alt 
program al Uniunii, inclusiv finanțare în 
cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca 
această contribuție să nu acopere aceleași 
costuri. Normele fiecărui astfel de program 
al Uniunii se aplică pentru contribuția 
respectivului program la acțiune. 
Finanțarea cumulativă nu depășește 
costurile totale eligibile ale acțiunii, iar 
sprijinul acordat de diferitele programe ale 
Uniunii poate fi calculat pe bază 
proporțională în conformitate cu 
documentele care stabilesc condițiile 
pentru acordarea sprijinului.

1. O acțiune care a beneficiat de o 
contribuție din partea fondului poate primi 
o contribuție și din partea oricărui alt 
program al Uniunii, inclusiv finanțare în 
cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca 
această contribuție să nu acopere aceleași 
costuri. Programele prezentate de către 
Comisie interacționează și se completează 
reciproc și sunt elaborate într-o manieră 
suficient de transparentă pentru a se 
putea evita suprapunerile dintre sarcini.
Normele fiecărui astfel de program al 
Uniunii se aplică pentru contribuția 
respectivului program la acțiune. 
Finanțarea cumulativă nu depășește 
costurile totale eligibile ale acțiunii, iar 
sprijinul acordat de diferitele programe ale 
Uniunii poate fi calculat pe bază 
proporțională în conformitate cu 
documentele care stabilesc condițiile 
pentru acordarea sprijinului.

Amendamentul 17



AD\1169850RO.docx 11/15 PE626.952v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 15 februarie 2023 și până la 
aceeași dată din fiecare an ulterior până în 
2031 inclusiv, statele membre prezintă 
Comisiei un raport anual de performanță, 
astfel cum este menționat la articolul 36 
alineatul (6) din Regulamentul 
(UE)…/2021 [Regulamentul privind
dispozițiile comune]. Raportul prezentat în 
2023 se referă la punerea în aplicare a 
programului în perioada de până la 30 iunie 
2022.

1. Până la 15 februarie 2023 și până la 
aceeași dată din fiecare an ulterior până în 
2031 inclusiv, statele membre prezintă 
Comisiei un raport anual de performanță, 
astfel cum este menționat la articolul 36 
alineatul (6) din Regulamentul 
(UE)…/2021 [Regulamentul privind 
dispozițiile comune]. Raportul prezentat în 
2023 se referă la punerea în aplicare a 
programului în perioada de până la 30 iunie 
2022. Statele membre publică rapoartele 
respective pe site-ul web dedicat al 
autorității de management, astfel cum se 
prevede la articolul 44 din Regulamentul 
privind dispozițiile comune. Comisia 
publică rapoartele anuale de performanță 
pe o pagină de internet dedicată acestui 
lucru.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia prezintă anual un raport 
Parlamentului European cu privire la 
utilizarea sau neutilizarea resurselor 
financiare, succesul sau eșecul măsurilor 
finanțate și valoarea adăugată europeană 
a acestora.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 40 % pentru combaterea migrației 
neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

– 40 % pentru combaterea migrației 
neregulamentare, inclusiv pentru returnări, 
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atât voluntare, cât și forțate.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În materie de combatere a migrației 
neregulamentare, inclusiv în materie de 
returnări, se iau în considerare următoarele 
criterii, ponderate după cum urmează:

4. În materie de combatere a migrației 
neregulamentare, inclusiv în materie de 
returnări, atât voluntare, cât și forțate, se 
iau în considerare următoarele criterii, 
ponderate după cum urmează:

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) stabilirea și dezvoltarea unor 
strategii naționale în materie de azil, 
migrație legală, integrare, returnare și 
migrație neregulamentară;

(a) stabilirea și dezvoltarea unor 
strategii naționale în materie de azil, 
migrație legală, integrare, returnare 
voluntară și forțată și migrație 
neregulamentară;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pregătirea returnării, inclusiv a 
măsurilor care conduc la emiterea de 
decizii de returnare, identificarea 
resortisanților țărilor terțe, eliberarea de 
documente de călătorie și regăsirea 
familiei;

(e) pregătirea returnării voluntare sau 
forțate, inclusiv a măsurilor care conduc la 
emiterea de decizii de returnare, 
identificarea resortisanților țărilor terțe, 
eliberarea de documente de călătorie și 
regăsirea familiei;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
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Anexa III – punctul 4 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) cooperarea cu țările terțe în materie 
de combatere a migrației neregulamentare 
și de returnare și readmisie efectivă a 
migranților, inclusiv în cadrul punerii în 
aplicare a acordurilor de readmisie și a 
altor acorduri;

(k) cooperarea cu țările terțe în materie 
de combatere a migrației neregulamentare 
și de returnare și readmisie efectivă a 
migranților, atât în cazurile de returnare 
voluntară, cât și în cele de returnare 
forțată, inclusiv în cadrul punerii în 
aplicare a acordurilor de readmisie și a 
altor acorduri;
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